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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  

legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea februarie – iunie 2022 

 

(Situaţia cuprinde datele la 01.04..2022) 

 

 

 

Totalul iniţiativelor legislative      1621 

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1469 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 152 

1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 158 

      181 

– votate  

 

 

 

d 

 

     179     

             din care: - înaintate la Senat      19 

                            - în procedura de promulgare 52 

                            - promulgate* 47 

                            - respinse definitiv 61 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1436 

a) pe ordinea de zi 399 

b) la comisii  

 

1011 

 c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19 

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru puncte de 

vedere Guvern 

7 

3) Desesizări 4 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 18 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 17 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 1 

 

 Cele 179 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      69 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 

                             din care: 

                                46 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 

                                  6 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 

                                17 proiecte de legi 

                      110 propuneri legislative 

                             din careern:n care 

     0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2022 au fost promulgate 74 de legi, dintre care 27 din inițiativele legislative adoptate în anul 2021. 
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflate  

pe ordinea de zi a Camerei Deputaților  
Ședințele din zilele de luni, 28 și marți, 29 martie 2022 

 
 

 

        

 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 32  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          9                              

12         

   - votate 12 

                            - la Senat   3 

                            - lanpromulgare   9 

 

 

 

 

 

 Cele 12 iniţiative legislative votate privesc: 

Nnn     4 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 

                    2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 

                    1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 

                    1 proiect de lege 

Nnnn   8 propuneri legislative 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 

în săptămâna 28  - 30 martie 2022 
 

  

 
I. Hotărâri ale Camerei Deputaților 

 

1. 
PH CD - 21/2022 - Hotărâre privind completarea Regulamentul Camerei Deputaților  

 

 
II. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră Decizională:   

 

1.  PL-x - 469/2021 - Lege pentru completarea art.3 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000  

 

2.  PL-x - 556/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2021 privind 

modificarea și completarea Legii nr.56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical 

participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19  

 

3.  PL-x - 87/2022 - PL-x - 87/2022 - Lege pentru instituirea zilei de 11 aprilie ca Ziua educaţiei 

financiare 

 

4.  PL-x - 560/2021 - Lege pentru modificarea art.5 alin. (8)-(9²) din Ordonanţa Guvernului 

nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice 

şi instituţiile publice  

 

5.  PL-x - 232/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2018 privind 

reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii    

                     

6.  PL-x - 130/2022 - Lege privind reglementarea activității prestatorului casnic    

 

7.  PL-x - 580/2021 - Lege pentru completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea 

unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri  

 

8. PL-x - 124/2022 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2022 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru prorogarea unui termen  

 

9. Pl-x - 170/2021 - Lege pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice  

 

 III. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și care 

se transmit spre dezbatere Senatului: 

1. PL-x - 17/2022 - Proiect de Lege privind datele deschise și reutilizarea informațiilor  din sectorul 

public  

 

2. Pl-x - 614/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 

nr.1/2011  

 

3. 
Pl-x - 573/2021 - Propunere legislativă privind protecţia avertizorilor în interes public 

Adoptata potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata 

 
 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c1s3a75
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D. STADIUL PROIECTELOR DE LEGI 
cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului  

pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 

(situaţie la data de 1 aprilie 2022) 

 

 

În 23.02.2022, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima 

sesiune ordinară a anului 2022, care  cuprinde 112 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 53 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape 

ale procesului legislativ:  

 

Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera decizională 
Proie

cte 

În 

procedur

ă 

ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
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1 

- pe ordinea de zi a 

plenului: 

- la comisiile 

permanente:  

- înregistrate la BP: 

 

0 

0 

0 

- transmise la Senat: 

- respinse definitiv: 

- în curs de promulgare: 

- legi promulgate: 

6 

1 

2 

0 

Camera Deputaţilor:  22 0 

- pe ordinea de zi a 

plenului: 

- la comisiile 

permanente: 

- înregistrate la BP : 

2 

1

4 

0 

- transmise la Senat: 

- respinse definitiv: 

- în curs de promulgare: 

- legi promulgate: 

0 

0 

5 

1 

Senat+Camera 

Deputaților: 
    22             -    

- pe ordinea de zi a 

plenului: 

- la comisiile 

permanente: 

- înregistrate la BP : 

1

0 

1

2 

  

0 

- respinse definitiv: 

- în curs de promulgare: 

- legi promulgate: 

0 

0 

0 

Total: 53 1  

 

3

8 

  

 

1

5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                               ANEXĂ 

 

 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 
(situaţie la data de 04 aprilie 2022) 

 
 

 
II..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  LLEEGGIISSLLAATTIIVVĂĂ  LLAA  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    

                                        

Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx 

505/2021 

 

L 

315/2021 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2007 

privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării 

judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene 

în vederea facilitării aplicării de către România a 

Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 

privind Agenția Uniunii Europene pentru 

Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) 

și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI 

a Consiliului. (poz. I-b-6) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.123/2007, în sensul aplicării de către 

România a Regulamentului (UE) 2018/1727 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 14 noiembrie 

2018 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare 

în Materie de Justiţie Penală (Eurojust) şi de înlocuire şi 

abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului. 

S -  Adoptat pe 

15.10.2021 

CD -  OZ Plen 
JUR  
 

 

 

 

 

 

 

Raport depus 

pe 15.12.2021 

(597/R/2021) 

2 

PLx 

334/2021 

 

L 

190/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

art.36 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române. (poz. I-b-11) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea art.36 din Legea nr.218/2002, 

în scopul prevenirii şi eliminării apariţiei oricăror moduri 

neunitare de acţiune în rândul poliţiştilor.  

S  - Adoptat pe 

06.09.2021 

CD - OZ Plen 
 APĂR  

 

 

 

Raport depus 

pe 23.03.2022 

(115/R/2022) 

3 

PLx 

592/2018 

 

L 

467/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor 

măsuri în domeniul inspecţiei economico-

financiare efectuate de Ministerul Finanţelor 

Publice şi pentru completarea unor acte normative. 

Abilitarea Ministerului Finanţelor Publice de a exercita 

acţiuni de control asupra modului de utilizare a sumelor 

acordate prin acţiuni de sponsorizare/mecenat în scopul 

susţinerii unor activităţi fără scop lucrativ, al respectării 

destinaţiei fondurilor acordate, precum şi a modului de 

utilizare a fondurilor publice acordate de la bugetul general 

S  - Adoptată pe 

17.10.2018 

CD - BUG  

Trimis pe data 

de 29.03.2021 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

(poz. I-b-9) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

consolidat. pt. raport 

suplimentar  

4 

PLx 

165/2020 

 

L 

7/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de 

răspundere civilă auto pentru prejudicii produse 

terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie.  

(poz. I-b-10) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.132/2017, pentru 

asigurarea respectării obligaţiilor ce revin României 

potrivit Directivei 2009/138/CE şi Directivei 2009/103/CE, 

având în vedere emiterea de către Comisia Europeană a 

Avizului motivat din 26.07.2019.  

S -  Adoptat pe 

23.04.2020 

CD -  BUG, 

IND,  JUR și 

TRSP 

pt. raport comun 
 

 

TDR: 

14.05.2020 

5 

PLx 

458/2019 

 

L 

326/2019 

Proiectul Legii resurselor hidrominerale.  

(poz. I-b-15)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului instituţional şi a modului de desfăşurare 

a activităţii de prospecţiune, explorare, încetarea 

concesiunii, protecţie şi valorificare a resurselor 

hidrominerale.  

 

 

S  - Respins pe 

07.10.2019 

CD -  IND 

pt. raport  
 

TDR: 

29.10.2019 

6 

PLx 

641/2020 

 

L 

613/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-3)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002, în principal în scopul transpunerii 

unora dintre dispozitiile Directivei (UE) 2018/645 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 18 aprilie 

2018 de modificare a Directivei 2003/59/CE privind 

calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor 

auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de 

mărfuri sau de persoane, precum şi a Directivei 

2006/126/CE privind permisele de conducere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S  - Respins pe 

14.10.2020 

CD -  IND, JUR, 

APĂR  și TRSP 

pt. raport comun 

 

TDR: 

03.11.2020 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

 

7 

PLx 

99/2022 

 

L 

25/2022 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.9/2022 privind instalațiile portuare 

de preluare a deșeurilor provenite de la nave.  

(poz. I-a-6) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Transpunerea Directivei (UE) 2019/883 a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind 

instalaţiile portuare de preluare pentru predarea deşeurilor 

provenite de la nave, de modificare a Directivei 

2010/65/UE şi de abrogare a Directivei 2000/59/CE, 

publicată în Jurnalul Oficial seria L nr.151 din 7 iunie 

2019.  

 

 

 

 

 

 

 

S -  Adoptat pe 

07.03.2022 

CD -  IND și 

MED 

pt. raport comun 
 

TDR: 

05.04.2022 

8 

PLx 

125/2022 

 

L 

28/2022 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative din domeniul 

transporturilor rutiere. (poz. I-a-2) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.27/2011, a Ordonanţei Guvernului nr.37/2007, a 

Ordonanţei Guvernului nr.26/2011, precum şi a Legii 

nr.16/2017.  

S  - Adoptat pe 

14.03.2022 

CD - IND, 

MUN și TRSP 

TDR: 

07.04.2022 

9 

PLx 

96/2022 

 

L 

19/2022 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.3/2022 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea 

siguranței circulației pe infrastructura rutieră.  

(poz. I-a-4) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.265/2008, în scopul 

sporirii gradului de siguranţă rutieră şi reducerii 

pierderilor umane, materiale şi financiare cauzate de 

accidentele rutiere. Proiectul transpune prevederile 

Directivei (UE) 2019/1936 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 23 octombrie 2019 de modificare a 

Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranţei 

infrastructurii rutiere. 

S -  Adoptat pe 

07.03.2022 

CD -  TRSP 

pt. raport 

TDR: 

05.04.2022 

10 

PLx 

98/2022 

 

L 

19/2022 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.8/2022 privind interoperabilitatea 

sistemelor de tarifare rutieră electronică și 

facilitarea schimbului transfrontalier de informații 

cu privire la neplata tarifelor rutiere. (poz. I-a-5) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

Transpunerea Directivei (UE) 2019/520 a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 19 martie 2019 privind 

interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică 

şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu 

privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii.  

S -  Adoptat pe 

07.03.2022 

CD -  TRSP și 

INFOCOM 

pt. raport comun 

TDR: 

05.04.2022 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Cameră decizională: CD 

11 

PLx  

435/2021 

 

L 

269/2021 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 

privind introducerea deliberată în mediu a 

organismelor modificate genetic. (poz. I-b-8) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.43/2007, din perspectiva necesităţii de 

aliniere a legislaţiei naţionale de profil la normele şi 

exigenţele europene incidente în materie, în contextul 

îndeplinirii obligaţiilor asumate de România, derivate din 

calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 

S -  Adoptat pe 

04.10.2021 

CD -  AGRIC, 

ADMIN și MED 

pt. raport comun 

TDR: 

02.11.2021 

 

12 

PLx  

139/2022 

 

L 

101/2022 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea 

Legii nr.121/2019 privind evaluarea şi gestionarea 

zgomotului ambiant. (poz. II-2) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

 

S -  Adoptat pe 

21.03.2022 

CD -  MED 

pt. raport  

TDR: 

07.04.2022 

 

13 

PLx 

546/2019 

 

L 

366/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.25/2019 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea 

calităţii în sistemul de sănătate. (poz. I-b-16) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.185/2017, în scopul 

stimulării activităţii Autorităţii Naţionale de Management a 

Calităţii în Sănătate prin clarificarea unor definiţii şi 

procese, astfel încât să se asigure îndeplinirea scopului şi 

obiectivelor ANMCS. 

S -   Adoptat pe 

21.10.2019 

CD - SĂN  

pt. raport  
 

TDR: 

26.11.2019 

14 

PLx 

479/2021 

 

L 

321/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.5/2021 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea 

calităţii în sistemul de sănătate. (poz. I-b-17) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.185/2017. Intervenţiile 

legislative vizează, potrivit notei de fundamentare, 

clarificarea unor prevederi, astfel încât să se asigure 

îndeplinirea scopului şi obiectivelor Autorităţii Naţionale 

de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) printr-o 

mai bună organizare şi funcţionare a instituţiei. 

S -   Adoptat pe 

11.10.2021 

CD - SĂN  

pt. raport  
 

TDR: 

09.11.2021 

15 

PLx 

387/2020 

 

L 

359/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.374/2013 privind utilizarea sistemelor 

destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor 

în perimetrele unităţilor din subordinea 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.   

(poz. I-b-14) 

Modificarea şi completarea Legii nr.374/2013, în scopul 

extinderii aplicării acestei legi la nivelul tuturor unităţilor 

din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 

şi la nivelul tuturor spaţiilor unde desfăşoară activităţi 

persoanele private de libertate, precum şi al creării 

posibilităţii achiziţionării şi a altor servicii sau echipamente 

care să contribuie la diminuarea utilizării, de către 

persoanele private de libertate, a serviciilor de comunicaţii 

S -  Adoptat pe 

16.06.2020 

CD -  JUR și 

APĂR 

 pt. raport comun 

TDR: 

30.06.2020 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

electronice furnizate prin intermediul undelor radio. 

16 

PLx 

131/2022 

 

L 

541/2021 

Proiect de lege privind unele măsuri de ocrotire 

pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale. (poz. I-a-10) 
 - Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Punerea de acord a dispoziţiilor art.164 alin.(1) din Legea 

nr.287/2009 cu Decizia Curţii Constituţionale nr.601/2020 

din 16 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.88 din 27 ianuarie 2021. 

S  - Adoptat pe 

14.03.2022 

CD -  JUR 

pt. raport 

TDR: 

12.04.2022 

  

                                  IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                        
                      

          

Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

1 

Plx 

430/2021 

 

L 

533/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, 

precum şi pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind 

cinematografia. (poz. I-a-3) 
 - Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senatul 

Modificarea şi completarea Legii nr.504/2002, în scopul 

transpunerii în legislaţia naţională a Directivei (UE) 

1808/2018 a Parlamentului European şi a Consiliului 

din 14 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 

2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziţii 

stabilite prin acte cu putere de lege sau acte 

administrative în cadrul statelor membre cu privire la 

furnizarea de servicii mass-media audiovizuale 

(Directiva serviciilor mass-media audiovizuale), având 

în vedere evoluţia realităţilor pieţei.  

CD -  Adoptat pe 

07.12.2021 

S  - CULT 

pt. raport  

 

TDR: 

14.03.2022 

2 
L 

72/2022 

Proiect de lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenței și de 

insolvență și a altor acte normative.  

(poz. I-a-13) 
- Procedură de urgenţă:nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

 
S -  ECON și JUR 

pt. raport comun 

CD -   

TDR: 

08.03.2022 

3 

PLx 

429/2021 

 

L 

33/2022 

Proiect de lege privind precursorii de explozivi, 

precum şi pentru modificarea unor acte 

normative. (poz. I-a-11) 
 - Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senatul 

Reglementarea cadrului legal necesar aplicării în spaţiul 

juridic naţional a dispoziţiilor Regulamentului (UE) 

nr.1148/2019, în materia comercializării şi utilizării 

precursorilor de explozivi, în contextul îndeplinirii de 

către România a obligaţiilor ce-i revin, derivate din 

calitatea sa de stat membru al UE. 

CD -  Adoptat pe 

21.12.2021 

S  - JUR și APĂR 

pt. raport comun 

 

TDR: 

01.03.2022 



11 
 

Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

4 

PLx 

131/2021 

 

L 

194/2021 

Proiect de lege pentru ratificarea Protocolului 

nr.16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la 

Strasbourg, la 2 octombrie 2013 și semnat de 

România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014. 

(poz. I-a-7) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senatul 

 Ratificarea Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 

24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 

octombrie 2014, la Convenţia pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 

adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950.  

CD -  Adoptat pe 

26.05.2021 

S  - JUR, DROM și POL 

EXT 

pt. raport comun 

suplimentar 

 

TDR: 

15.09.2021 

5 

PLx 

132/2021 

 

L 

195/2021 

Proiect de lege pentru adoptarea unor măsuri 

necesare punerii în aplicare a Protocolului 

nr.16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la 

Strasbourg, la 2 octombrie 2013 și semnat de 

România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014. 

(poz. I-a-8) 
 - Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senatul 

Punerea în aplicare a Protocolului nr.16 adoptat la 

Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la 

Strasbourg, la 14 octombrie 2014, la Convenţia pentru 

apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950.  

CD -  Adoptat pe 

26.05.2021 

S  - JUR, DROM și POL 

EXT 

pt. raport comun 

suplimentar 

 

TDR: 

15.09.2021 

6 

PLx 

15/2022 

 

L 

77/2022 

Lege pentru aprobarea Contractului de 

finanţare (Spitalul Regional de Urgenţă Cluj) 

dintre România şi Banca Europeană de 

Investiţii, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 

2021 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2021. 

(poz. I-b-12) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senatul 

Aprobarea Contractului de finanţare (Spitalul Regional 

de Urgenţă Cluj) dintre România şi Banca Europeană de 

Investiţii, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2021 şi la 

Luxemburg la 15 noiembrie 2021. 

CD -  Adoptată pe 

15.02.2022 

S  - Adoptată pe 

28.03.2022 

 

 

7 

PLx 

600/2021 

 

L 

410/2021 

Proiect de Lege privind căutarea persoanelor 

dispărute. (poz. I-b-13) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senatul 

Stabilirea cadrului organizatoric, a procedurilor 

administrative, metodelor şi evidenţelor specifice 

activităţii de căutare a persoanelor dispărute. 

CD -  Adoptat pe 

08.03.2022 

S -  JUR și APĂR 

pt. raport comun 

 

TDR: 

29.03.2022 

8 
PLx 

17/2022 

Proiect de Lege privind datele deschise şi 

reutilizarea informaţiilor din sectorul public.  

Cadrul juridic al reutilizării datelor şi documentelor 

aflate în posesia entităţilor şi întreprinderilor publice, pe 

care acestea le-au creat în cadrul activităţilor proprii, 

CD -  Adoptat pe 

29.03.2022 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

(poz. I-b-1) 
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională:Senatul 

inclusiv în scopul dezvoltării unor noi produse şi servicii 

informaţionale, precum şi modalităţile practice de 

facilitare a reutilizării acestor date şi documente. 

S -  

9 

Plx 

124/2022 

 

L 

20/2022 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.4/2022 pentru modificarea și completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum 

și pentru prorogarea unui termen. (poz. I-a-12) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.227/2015. 

Modificările vizează mai multe domenii, dintre care taxa 

pe valoarea adaugată, accize şi alte taxe speciale, 

dispoziţii privind regimul general al accizelor, dispoziţii 

privind alcoolul şi băuturile alcoolice, precum şi 

dispoziţii privind scutirile de la plata accizelor.  

S  - Adoptată pe 

14.03.2022 

CD -  Adoptată pe 

29.03.2022 

 

 

10 

PLx  

130/2022 

 

L 

113/2021 

 

Lege privind reglementarea activităţii 

prestatorului casnic. (poz. II-4) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Desfăşurarea activităţilor casnice ocazionale, de către o 

persoană fizică având calitatea de prestator casnic, în 

folosul unei alte persoane fizice care are calitatea de 

beneficiar. 

S  - Adoptată pe 

14.03.2022 

CD -  Adoptată pe 

29.03.2022 

 

 

11 

Plx 

30/2022 

 

L 

12/2022 

Lege pentru completarea tabelelor-anexă nr.I, 

II şi III la Legea nr.143/2000 privind 

prevenirea şi combaterea traficului şi 

consumului ilicit de droguri. (poz. I-b-4)  

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Completarea tabelelor-anexă nr. I-III la Legea nr. 

143/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul transpunerii Directivei delegate 

(UE) 2021/802 a Comisiei din 12 martie 2021 de 

modificare a anexei la Decizia-cadru 2004/757/JAI a 

Consiliului în ceea ce priveşte includerea noilor 

substanţe psihoactive în definiţia termenului “drog”, 

precum şi al implementării Convenţiei unice asupra 

stupefiantelor din 1961 şi Convenţiei asupra 

substanţelor psihotrope din 1971 în sensul includerii 

subtanţelor care nu sunt puse, încă, sub control naţional. 

S -  Adoptată pe 

07.02.2022 

CD - Adoptată pe 

14.03.2022 

 

La promulgare 

din data de 

23.03.2022 

12 

PLx 

178/2021 

 

L 

49/2021 

Lege privind practicile comerciale neloiale 

dintre întreprinderi în cadrul lanţului de 

aprovizionare agricol şi alimentar.  

(poz. I-b-2) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: 1 deputat 

- Cameră decizională: CD 

Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor 

Directivei (UE) 2019/633 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile 

comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul 

lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar, în 

vederea stabilirii unei liste a practicilor comerciale 

neloiale interzise în relaţiile dintre cumpărătorii şi 

furnizorii din cadrul acestui lanţ de aprovizionare, prin 

reglementarea termenelor de plată, a competenţelor şi 

atribuţiilor autorităţii de concurenţă, desemnată pentru 

a asigura aplicarea la nivel naţional a prevederilor 

directivei, precum şi a sancţiunilor aplicabile autorului 

S  - Adoptată pe 

26.04.2021 

CD -  Adoptată pe 

14.03.2022 

La promulgare 

din data de 

23.03.2022 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

încălcării. 

13 

PLx 

594/2020 

 

L 

490/2020 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 

precum şi pentru abrogarea Ordonanţei 

Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea şi 

schimbarea pe cale administrativă a numelor 

persoanelor fizice. (poz. I-b-7) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea actualului cadru normativ pentru 

implementarea proiectului privind crearea Sistemului 

Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare 

Civilă (S.I.I.E.A.S.C.), în vederea informatizării 

fluxurilor şi proceselor interne ale instituţiilor statului şi 

al elimnării consumului de hârtie, al reducerii timpilor 

de soluţionare a unor cerinţe adresate instituţiilor 

publice, precum şi al instituirii posibilităţii întocmirii 

actelor de stare civilă în format electronic. 

S -  Adoptată pe 

21.09.2020 

CD -  Adoptată pe 

23.03.2022  

 

La SG din data 

de 28.03.2022 

14 

PLx 

428/2021 

 

L 

532/2021 

Lege pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative în domeniul comunicaţiilor 

electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de 

facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii 

electronice. (poz. I-a-1) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Asigurarea transpunerii în legislaţia naţională a 

Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi 

a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a 

Codului european al comunicaţiilor electronice 

(reformare), stabilirea unor măsuri de facilitare a 

dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice, 

stabilirea unor măsuri de facilitare a supravegherii 

pieţei echipamentelor radio şi aparatelor, stabilirea 

cadrului de comunicare a documentelor prin intermediul 

serviciului „My Ancomˮ. 

CD -  Adoptată pe 

07.12.2021 

S -  Adoptată pe 

02.03.2022 

La SG din data 

de 07.03.2022 

Sesizare de 

neconstituționali

tate din data de 

09.03.2022 

15 

PLx 

108/2021 

 

L 

76/2021 

Proiect de Lege privind desfiinţarea Secţiei 

pentru investigarea infracţiunilor din justiţie. 

(poz. I-b-9) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senatul 

Desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor 

din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, stabilindu-se o serie de 

măsuri tranzitorii care decurg din această operaţiune. 

CD -  Adoptat pe 

24.03.2021 

S -  Respins  pe 

28.02.2022 

Respins 

definitiv 

16 

PLx 

565/2021 

 

L 

412/2021 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile 

conexe. (poz. I-b-5) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.8/1996, în scopul 

transpunerii în legislaţia naţională a Directivei (UE) 

2019/789 a Parlamentului European şi a Consiliului din 

17 aprilie 2019 de stabilire a normelor privind 

exercitarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, 

aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor 

de radiodifuziune şi anumitor retransmisii ale 

programelor de televiziune şi radio şi de modificare a 

Directivei 93/83/CEE a Consiliului şi a Directivei (UE) 

2019/790 a Parlamentului European şi a Consiliului din 

17 aprilie 2019 privind dreptul de autor şi drepturile 

conexe pe piaţa unică digitală şi de modificare a 

Directivelor 96/9/CE şi 2001/29/CE, în scopul asigurării 

securităţii juridice a acestui domeniu, precum şi pentru 

S -  Adoptată pe 

10.11.2021 

CD -  Adoptată pe 

02.03.2022 

Legea 

nr.69/2022 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

menţinerea unui nivel ridicat de protecţie a titularilor de 

drepturi. 

 

IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  CCOOMMUUNNĂĂ    

                                        

Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx 

524/2011 

 

L 

616/2011 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de executie a bugetului de 

stat, a contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2010.  

(poz. I-c-1) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a 

contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei 

publice aferente.  

anului 2010. 

Raport depus pe 

data de 25.10.2012 

CD +S  
BUG CD + 

BUG S 

 

2 

PLx 

525/2011 

 

L 

617/2011 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a 

contului general de execuţie a bugetului 

asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010. 

 (poz. I-c-2) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului general de 

execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010. 

Raport depus pe 

data de 25.10.2012 

 

CD +S  
BUG CD + 

BUG S 

 

3 

PLx 

427/2012 

 

L 

393/2012 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

anual de execuţie a bugetului de stat, a 

contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2011.  

(poz. I-c-4)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus pe 

data de 04.04.2016 

CD +S  
BUG CD +  

BUG S 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

4 

PLx 

428/2012 

 

L 

394/2012 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuție a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a 

contului general anual de execuție a 

bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 

2011. (poz. I-c-5) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuție a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a contului general 

anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 

2011. 

Raport depus pe 

data de 23.10.2013 

CD +S  
BUG CD +  

BUG S 

 

5 

PLx 

203/2013 

 

L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuție a bugetului de 

stat, a contului anual de execuție a bugetului 

Fondului național unic de asigurări sociale 

de sănătate și a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2011.  

(poz. I-c-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului anual de execuție a bugetului de stat, a 

contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de 

asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei 

publice aferente anului 2011.   

Raport depus pe 

data de 23.10.2013 

 

CD +S  
BUG CD +  

BUG S 

 

6 

PLx 

413/2013 

 

L 

546/2013 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de 

stat, a contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului national unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2012.  

(poz. I-c-6) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus pe 

data de 25.06.2014 

 

 

 

 
CD +S  
BUG CD + 

BUG S  

 

 

7 

PLx 

414/2013 

 

L 

547/2013 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat  pe anul 2012 şi a 

contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2012. (poz. I-c-7) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus pe 

data de 25.06.2014 

 

 

CD +S  
BUG CD + 

BUG S  
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

8 

PLx 

411/2014 

 

L 

568/2014 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de 

stat, a contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului national unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a contului general al datoriei 

publice aferente anului 2013. (poz. I-c-8) 
- Caracter: ordinar 

-  Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+S 

Raportul public pe anul 2013 cuprinde rezultatul activităţilor de 

audit şi control , desfăşurate asupra modului de formare, de 

administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi 

ale sectorului public în exerciţiul financiar al anului 2013. 

Raport depus pe 

data de 24.03.2015  

 

 

 

 

CD + S 
BUG CD + 

BUG S  

 

 

9 

PLx 

412/2014 

 

L 

569/2014 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 şi a 

contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2013. (poz. I-c-9) 
- Caracter: ordinar 

-  Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+S 

Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 

de stat pe anul 2013 şi contul general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor  pentru şomaj pe anul 2013 au fost întocmite în 

structura bugetului aprobat prin Legea bugetului asigurărior 

sociale de stat nr.6/2013, aşa cum a fost modificată prin 

ordonanţele de rectificare a bugetului. 

Raport depus pe 

data de 24.03.2015 

 

 

 

CD + S 
BUG CD + 

BUG S  

 

 

10 

 

PLx 

562/2015 

 

L 

350/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general de execuţie a bugetului de stat, a 

contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2014.  

(poz. I-c-10) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus pe 

data de 28.06.2016 

CD +S  
BUG CD + 

BUG S 

 

11 

PLx  

191/2017 

 

L 

112/2017 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de 

stat, a contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului național unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2015.  

(poz. I-c-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 

Aprobarea contului general anual de execuție al bugetului de stat 

aferent anului 2015, cuprinzând venituri în sumă de 103.767,6 

milioane lei (cu 5.512,1 milioane lei sub prevederile bugetare 

aprobate), cheltuieli în sumă de 125.215,8 milioane lei (cu 8.399,4 

milioane lei sub creditele bugetare aprobate) și un deficit în sumă 

de 21.448,2 milioane lei. Veniturile încasate la bugetul Fondului 

național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2015 au fost 

în sumă de 23.316,6 milioane lei (cu 239,1 milioane lei sub 

prevederile bugetare aprobate). Cheltuielile bugetului Fondului 

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 
 

 

 

TDR: 

25.05.2017 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 
național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2015 au fost 

în sumă de 23.489,9 milioane lei (cu 65,8 milioane lei sub creditele 

bugetare aprobate). 

12 

PLx  

192/2017 

 

L 

113/2017 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi a 

contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2015. (poz. I-c-12) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuție al bugetului 

asigurărilor sociale de stat aferent anului 2015, cuprinzând 

venituri în sumă de 54.941,9 milioane lei, cheltuieli totale în sumă 

de 54.705,0 milioane lei, rezultând un excedent în sumă de 236,9 

milioane lei. Execuția sistemului public de pensii s-a realizat astfel: 

venituri în sumă de 54.609,4 milioane lei și cheltuieli în sumă de 

54.609,4 milioane lei. 

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

TDR: 

25.05.2017 

13 

PLx  

280/2017 

 

L 

363/2017 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de 

stat, a contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2016.  

(poz. I-c-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

 

TDR: 

12.10.2017 

14 

PLx  

281/2017 

 

L 

364/2017 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 şi a 

contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2016. (poz. I-c-14) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

TDR: 

12.10.2017 

15 

PLx  

497/2018 

 

L 

612/2018 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de 

stat, a contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări de 

sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2017.  

(poz. I-c-15) 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

TDR: 

31.10.2018 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

16 

PLx  

498/2018 

 

L 

613/2018 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 şi a 

contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2017. (poz. I-c-16) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

TDR: 

31.10.2018 

 

 

17 

PLx  

398/2019 

 

L 

523/2019 

 

Proiect de lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de 

stat, a contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2018.  

(poz. I-c-17) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat 

aferent anului 2018, cuprinzând venituri în sumă de 142.291,0 

milioane lei, cheltuieli în sumă de 174.674,1 milioane lei şi un 

deficit în sumă de 32.383,1 milioane lei, De asemenea, se aprobă 

contul general anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate aferent anului 2018, 

cuprinzând venituri în sumă de 35.651,3 milioane lei, cheltuieli în 

sumă de 34.854,1 milioane lei, cu 100,0 milioane lei sub creditele 

bugetare definitive aprobate. Execuţia Bugetului Fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate la finele anului 2018 s-a 

încheiat cu un excedent în sumă de 797,2 milioane lei.  

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

TDR: 

15.10.2019 
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PLx  

399/2019 

 

L 

524/2019 

 

Proiect de lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 şi a 

contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2018. (poz. I-c-18) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, cuprinzând venituri în 

sumă de 63.800,5 milioane lei, cheltuieli în sumă de 63.560,0 

milioane lei, şi un excedent în sumă de 240,5 milioane lei.  

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 

 

 

TDR: 

15.10.2019 

 

 

19 

PLx  

220/2021 

 

L 

183/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general de execuţie a bugetului de stat, a 

contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2019.  

(poz. I-c-19) 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat 

aferent anului 2019. Veniturile bugetului de stat realizate în anul 

2019 au fost în sumă de 149.338,3 milioane lei, cu 2.217,5 

milioane lei sub prevederile bugetare definitive aprobate. 

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

TDR: 

23.06.2021 
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Nr. 

crt 
Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

20 

PLx  

221/2021 

 

L 

184/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 şi a 

contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2019. (poz. I-c-20) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2019. Veniturile totale ale 

bugetului asigurărilor sociale de stat încasate în anul 2019 sunt în 

sumă de 70.715,0 milioane lei, iar cheltuielile totale în sumă de 

70.907,2 milioane lei, rezultând un deficit de 192,2 milioane lei. 

CD +S  
BUG CD + BUG S 

TDR: 

23.06.2021 

21 

PLx  

594/2021 

 

L 

520/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de 

stat, a contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2020.  

(poz. I-c-21) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat 

aferent anului 2020, cuprinzând venituri în sumă de 134.236,6 

milioane lei, cheltuieli în sumă de 246.929,6 milioane lei şi un 

deficit în sumă de 112.693,3 milioane lei. De asemenea, se aprobă 

contul general anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate aferent anului 2020, 

cuprinzând venituri în sumă de 44.776,4 milioane lei, cheltuieli în 

sumă de 45.219,0 milioane lei şi un deficit de 442,6 milioane lei. 

CD +S  
BUG CD + BUG S 

TDR: 

08.02.2022 

22 

PLx  

595/2021 

 

L 

521/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 şi a 

contului general anual de execuţie a 

bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2020. (poz. I-c-22) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, cuprinzând venituri în 

sumă de 80.766,3 milioane lei, cheltuieli în sumă de 82.360,1 

milioane lei şi un deficit în sumă de 1.593,8 milioane lei.  

CD +S  
BUG CD + BUG S 

TDR: 

08.02.2022 

 

 

LEGENDA 

Abrevieri Comisii: 

1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 

2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                                                                                 

3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 
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4. Comisia pentru transporturi și infrastructură  TRSP 

5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            

6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 

7. Comisia pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului  ADMIN 

8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic MED 

9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 

10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 

11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 

12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 

13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 

14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

15. Comisia pentru politică externă 

APAR 

POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 

17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 

18. Comisia pentru afaceri europene 

19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 

20. Comisia pentru constituționalitate 

21. Comisia pentru știință și tehnologie 

22. Comisia pentru tineret și sport 

 

CAE 

CROMANII 

CONST 

ȘT 

TIN 

 

Alte abrevieri: 

S - Senat 

CD - Camera Deputaţilor 

TDR - Termen depunere raport 

TAC - Termen aprobare tacită 

SG - Secretar General 

OZ  -  Ordinea zilei 

BP - Biroul permanent 

R - Raport 

Rs - Raport suplimentar 
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 

ale Camerei Deputaţilor 
( la data de 1 aprilie 2022 ) 

 

I.  În perioada   28– 31  martie 2022  

 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 17 rapoarte, din care                       1 rapoart 

suplimentar. 

      Comisiile permanente au depus   64 avize. 

 

Cele 17 rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare                                14 

 rapoarte de respingere                               3 

 

 

  

 

 

Rapoartele elaborate se referă la: 

             

 Ordonanțe de urgență ale Guvernului                                   6 

 Ordonante ale Guvernului                                                     2 

 Proiecte de legi și propuneri legislative:                               9                                             

                        

 

 

  

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 1027 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  128 pentru raport suplimentar. 

      La comisii se află  14  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  prima  sesiune 

ordinară a anului 2022.  

II. De la începutul actualei legislaturi 

Comisiile parlamentare au întocmit  882 de rapoarte, din care: 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
619 136 

 rapoarte suplimentare 
73 17 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 8 

TOTAL 721 161 
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                                                                                                                                                                                                                 ANEXĂ 

DEPARTAMENTUL LEGISLATIV             

Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor 
 

 

 

 

 

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 

pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 

în perioada  28 – 31  martie  2022 
 

 

 

 

             I. Comisia economică 

 

 

             II. Comisia pentru buget 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 449/2021 

Proiect de Lege pentru 

completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.44/2008 

privind desfăşurarea activităţilor 

economice de către persoanele 

fizice autorizate, întreprinderile 

individuale şi întreprinderile 

familiale– raport comun cu 

Comisia pentru industrii și 

Comisia pentru muncă 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.44/2008 cu un nou articol, art.181, 

preconizându-se recunoaşterea activităţii 

economice desfăşurate de persoana fizică ca PFA, 

ca fiind vechime în muncă şi, după caz, vechime în 

specialitate, precum şi stabilirea sensului 

expresiilor „vechime în muncă” şi „vechime în 

specialitate”, ambele având înţelesul de perioada 

în care PFA a desfăşurat activitate economică şi a 

achitat contribuţiile, taxele şi impozitele prevăzute 

de lege, nefiind luată în considerare perioada în 

care nu a fost desfăşurată activitate generatoare de 

venit sau activitatea a fost suspendată 

49 

deputati+ 

senatori. 

29.03.22 
Raport de aprobare  

(132/R din 29.03.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 
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1 PLx 122/2021 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.7/2021 

pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.3/2021 

privind unele măsuri pentru 

recrutarea şi plata personalului 

implicat în procesul de 

vaccinare împotriva COVID-19 

şi stabilirea unor măsuri în 

domeniul sănătăţii– raport 

comun cu Comisia pentru 

sănătate 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.3/2021, pentru asigurarea la nivel 

naţional a unei imunizări optime la nivelul 

populaţiei. Astfel, este preconizată organizarea de 

centre de vaccinare împotriva COVID-19 în cadrul 

unităţilor sanitare din reţeaua proprie a 

Ministerului Apărării Naţionale, care să 

funcţioneze în interiorul acestora sau în unităţi 

militare, în condiţiile prevăzute în Strategia de 

vaccinare împotriva COVID -19 în România, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1031/2020, 

cu modificările şi completările ulterioare 

Guvern  28.03.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(121/R din 28.03.22) 

2 PLx 218/2021 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.29/2021 

pentru completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului 

nr.3/2021 privind unele măsuri 

pentru recrutarea şi plata 

personalului implicat în 

procesul de vaccinare împotriva 

COVID-19 şi stabilirea unor 

măsuri în domeniul sănătăţii– 

raport comun cu Comisia 

pentru sănătate  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.3/2021, astfel încât personalul medico-sanitar 

care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de 

vaccinare împotriva COVID-19 poate încheia 

contracte de prestări servicii ca persoană fizică (se 

creează premisele ca personalul medico-sanitar, 

persoane fizice care nu deţin un certificat de 

înregistrare fiscală şi un cod de identificare fiscală, 

să încheie contracte de prestări servicii, în calitate 

de persoană fizică), iar activitatea desfăşurată 

constituie vechime în muncă şi stagiu de cotizare; 

prin personal medico-sanitar se înţelege şi medicul 

rezident cu drept de practică supravegheată; de 

asemenea, se stabileşte că activitatea personalului 

sanitar cu pregătire superioară, în baza contractului 

individual de muncă cu timp parţial încheiat cu 

unitatea sanitară publică constituie vechime în 

muncă şi stagiu de cotizare 

Guvern 28.03.22 
Raport de aprobare  

(122/R din 28.03.22) 
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3 PLx 71/2022 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.137/2021 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.3/2021 privind 

unele măsuri pentru recrutarea şi 

plata personalului implicat în 

procesul de vaccinare împotriva 

COVID-19 şi stabilirea unor 

măsuri în domeniul sănătăţii– 

raport comun cu Comisia 

pentru sănătate 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.3/2021, cu un nou articol, art 52. Completarea 

vizează instituirea testării gratuite a cetăţenilor cu 

teste rapide în vederea depistării infecţiei cu 

virusul SARS-CoV-2, de către medicii de familie, 

în cadrul cabinetelor medicale de asistenţă 

medicală primară, a modalităţii de contractare şi 

decontare a activităţii de testare, precum şi 

stabilirea sursei de finanţare, respectiv de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, 

prin transferuri către bugetul FNUASS, ceea ce 

implică încheierea unui contract distinct sau a unui 

act adiţional în acest sens, cât şi stabilirea 

categoriilor de persoane eligibile pentru testare, 

prevăzute în Metodologia de supraveghere a 

sindromului respirator acut cu noul coronavirus 

(COVID-19), elaborată de Institutul Naţional de 

Sănătate Publică, care se publică la adresa 

www.insp.gov.ro şi se actualizează periodic. 

Guvern  
 

28.03.22 

Raport de aprobare 

(123/R din 28.03.22) 

4 PLx 117/2021 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.3/2021 

privind unele măsuri pentru 

recrutarea şi plata personalului 

implicat în procesul de 

vaccinare împotriva COVID 19 

şi stabilirea unor măsuri în 

domeniul sănătăţii– raport 

comun cu Comisia pentru 

sănătate 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

crearea cadrului legal pentru recrutarea şi plata 

personalului implicat în activitatea de vaccinare, 

necesare pentru asigurarea la nivel naţional a unei 

imunizari optime la nivelul populaţiei. 

Guvern  
 

28.03.22 

Raport de aprobare 

(124/R din 28.03.22) 

5 PLx 33/2022 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului 46 din 

30.01.2000 privind declararea 

Complexului „Memorialul 

Revoluţiei - Decembrie 1989” 

din municipiul Timişoara 

ansamblu de interes naţional– 

raport comun cu Comisia 

Proiectul de lege (Propunerea legislativă) are ca 

obiect de reglementare completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.46/2000, în sensul de a se aduce 

continuitate în finanţarea activităţii Asociaţiei 

„Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989”. 

18 

deputați+ 

senatori  

 

29.03.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(126//R din 29.03.22) 
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pentru administrație 

6 PLx 124/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.4/2022 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
precum şi pentru prorogarea 
unui termen 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015. 

Modificările vizează mai multe domenii, dintre 

care taxa pe valoarea adaugată, accize şi alte taxe 

speciale, dispoziţii privind regimul general al 

accizelor, dispoziţii privind alcoolul şi băuturile 

alcoolice, precum şi dispoziţii privind scutirile de 

la plata accizelor. De asemenea, proiectul 

transpune prevederile Directivei (UE) 2020/1151 a 

Consiliului din 29 iulie 2020 de modificare a 

Directivei 92/83/CEE privind armonizarea 

structurilor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice 

şi prevederile Directivei (UE) 2020/262 a 

Consiliului din 19 decembrie 2019 de stabilire a 

regimului general al accizelor (reformare) care au 

incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne, 

precum şi prevederile Directivei (UE) 2019/2235 a 

Consiliului din 16 decembrie 2019 de modificare a 

Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al 

taxei pe valoarea adaugata şi a Directivei 

2008/118/CE privind regimul general al accizelor, 

în ceea ce priveşte acţiunile de apărare din cadrul 

Uniunii 

Guvern   
 

29.03.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(131//R din 29.03.22) 

7 PLx 617/2020 

Propunere legislativă pentru 

modificarea legii nr.227 din 

2015 privind Codul Fiscal 

Propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare modificarea art.25 alin.(4) lit.i) pct.2 

din Legea nr.227/2015, în sensul instituirii 

deductibilităţii integrale, de la calculul impozitului 

pe profit, a cheltuielilor de sponsorizare şi 

mecenat, efectuate de unele societăţi care au 

sprijinit instituţiile publice în combaterea 

epidemiei cauzate de coronavirus 

7 

deputati+

senatori   

 

30.03.22 

Raport de respingere 

(134//R din 30.03.22) 
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              III. Comisia pentru industrii 

8 PLx 443/2021 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.12/2021 privind 

completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.40/2006 pentru 

aprobarea şi finanţarea 

programelor multianuale 

prioritare de mediu şi 

gospodărire a apelor– raport 

comun cu Comisia pentru 

mediu 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.40/2006, 

precum şi prorogarea termenului prevăzut la art.6 

din acelaşi act normativ. Potrivit expunerii de 

motive, proiectul vizează prelungirea perioadei de 

realizare a programelor multianuale prioritare de 

mediu şi gospodărire a apelor, pentru îndeplinirea 

scopului programului şi a obligaţiilor României în 

sectorul de mediu până la data de 31 decembrie 

2023 şi completarea sursei de finanţare la art.3 

alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.40/2006, 

pentru programele multianuale prevăzute la art.2 

alin.(1) lit.b) şi d), sursa de finanţare din Fondul 

pentru mediu 

Guvern   
 

30.03.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(135/R din 30.03.22) 

9 PLx 577/2020 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.139/2020 privind instituirea 

cadrului legal pentru acordarea 

unor ajutoare de stat Societăţii 

"Compania naţională de 

transporturi aeriene române - 

TAROM" S.A. şi Societăţii 

Blue Air Aviation S.A. pentru 

compensarea pierderilor 

economice suferite în contextul 

pandemiei COVID-19- raport 

comun cu Comisia pentru 

transporturi 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

instituirea cadrului legal pentru acordarea unor 

ajutoare de stat pentru Compania naţională de 

transporturi aeriene române - TAROM S.A. şi 

Blue Air Aviation S.A., în scopul compensării 

pierderilor suferite în contextul pandemiei 

COVID-19. Prin demersul legislativ se propune 

autorizarea Ministerului Finanţelor Publice să 

emită, la solicitarea TAROM, respectiv Blue Air, 

câte o garanţie de stat pentru contractarea de către 

beneficiari a unui împrumut în limita sumei de 

312.744.200 lei, respectiv 300.775.000 lei, pe o 

perioadă de 6 ani, cu titlu de ajutor de stat 

Guvern   
 

31.03.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(136//R din 31.03.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 449/2021 

Proiect de Lege pentru 

completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.44/2008 

privind desfăşurarea activităţilor 

economice de către persoanele 

fizice autorizate, întreprinderile 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.44/2008 cu un nou articol, art.181, 

preconizându-se recunoaşterea activităţii 

economice desfăşurate de persoana fizică ca PFA, 

ca fiind vechime în muncă şi, după caz, vechime în 

49 

deputati+ 

senatori. 

29.03.22 
Raport de aprobare  

(132/R din 29.03.22) 
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              IV. Comisia  pentru transporturi 

 

           V. Comisia pentru drepturile omului  

 

individuale şi întreprinderile 

familiale– raport comun cu 

Comisia economică și 

Comisia pentru muncă 

specialitate, precum şi stabilirea sensului 

expresiilor „vechime în muncă” şi „vechime în 

specialitate”, ambele având înţelesul de perioada 

în care PFA a desfăşurat activitate economică şi a 

achitat contribuţiile, taxele şi impozitele prevăzute 

de lege, nefiind luată în considerare perioada în 

care nu a fost desfăşurată activitate generatoare de 

venit sau activitatea a fost suspendată 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 577/2020 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.139/2020 privind instituirea 

cadrului legal pentru acordarea 

unor ajutoare de stat Societăţii 

"Compania naţională de 

transporturi aeriene române - 

TAROM" S.A. şi Societăţii 

Blue Air Aviation S.A. pentru 

compensarea pierderilor 

economice suferite în contextul 

pandemiei COVID-19- raport 

comun cu Comisia pentru 

buget 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

instituirea cadrului legal pentru acordarea unor 

ajutoare de stat pentru Compania naţională de 

transporturi aeriene române - TAROM S.A. şi 

Blue Air Aviation S.A., în scopul compensării 

pierderilor suferite în contextul pandemiei 

COVID-19. Prin demersul legislativ se propune 

autorizarea Ministerului Finanţelor Publice să 

emită, la solicitarea TAROM, respectiv Blue Air, 

câte o garanţie de stat pentru contractarea de 

către beneficiari a unui împrumut în limita sumei 

de 312.744.200 lei, respectiv 300.775.000 lei, pe 

o perioadă de 6 ani, cu titlu de ajutor de stat 

Guvern   
 

31.03.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(136//R din 31.03.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 614/2021 

Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011- raport comun cu 

Comisia pentru învățământ 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

instituirea cadrului legal pentru acordarea unor 

ajutoare de stat pentru Compania naţională de 

transporturi aeriene române - TAROM S.A. şi 

Blue Air Aviation S.A., în scopul compensării 

63 

deputați+ 

senatori   

 

28.03.22 

Raport suplimentar 

de înlocuire 

aprobare cu 

amendamente 

(41/RS1 din 28.03.22) 
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             VI. Comisia pentru administrație 

 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 33/2022 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului 46 din 

30.01.2000 privind declararea 

Complexului „Memorialul 

Revoluţiei - Decembrie 1989” 

din municipiul Timişoara 

ansamblu de interes naţional– 

raport comun cu Comisia 

pentru buget 

Proiectul de lege (Propunerea legislativă) are ca 

obiect de reglementare completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.46/2000, în sensul de a se aduce 

continuitate în finanţarea activităţii Asociaţiei 

„Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989”. 

18 

deputați+ 

senatori  

 

29.03.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(126//R din 29.03.22) 

 

 

 

 

 

pierderilor suferite în contextul pandemiei 

COVID-19. Prin demersul legislativ se propune 

autorizarea Ministerului Finanţelor Publice să 

emită, la solicitarea TAROM, respectiv Blue Air, 

câte o garanţie de stat pentru contractarea de 

către beneficiari a unui împrumut în limita sumei 

de 312.744.200 lei, respectiv 300.775.000 lei, pe 

o perioadă de 6 ani, cu titlu de ajutor de stat 
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               VII. Comisia pentru mediu 

 

              VIII. Comisia muncă 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

 

1 

 
PLx 443/2021 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.12/2021 privind 

completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.40/2006 pentru 

aprobarea şi finanţarea 

programelor multianuale 

prioritare de mediu şi 

gospodărire a apelor– raport 

comun cu Comisia pentru 

buget 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.40/2006, 

precum şi prorogarea termenului prevăzut la art.6 

din acelaşi act normativ. Potrivit expunerii de 

motive, proiectul vizează prelungirea perioadei 

de realizare a programelor multianuale prioritare 

de mediu şi gospodărire a apelor, pentru 

îndeplinirea scopului programului şi a 

obligaţiilor României în sectorul de mediu până 

la data de 31 decembrie 2023 şi completarea 

sursei de finanţare la art.3 alin.(1) din Ordonanţa 

Guvernului nr.40/2006, pentru programele 

multianuale prevăzute la art.2 alin.(1) lit.b) şi d), 

sursa de finanţare din Fondul pentru mediu 

Guvern   
 

30.03.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(135/R din 30.03.22) 
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Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

 

Plx 580/2021 

 

 

Proiect de Lege pentru 

completarea art.13 alin.(1) din 

Legea nr.52/2011 privind 

exercitarea unor activităţi cu 

caracter ocazional desfăşurate 

de zilieri 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011, 

în sensul introducerii activităţilor de studiere a 

pieţei şi de sondare a opiniei publice - clasa 

7320, ca domeniu în care poate fi prestată munca 

necalificată cu caracter ocazional, prevăzut în 

Clasificarea activităţilor din economia naţională, 

actualizată 

 

14 

deputați+ 

senatori 

 

 

 

 

29.03.22 

 

 

 

Raport de aprobare 

(127/R din 29.03.22) 

 

2 

 

Plx 130/2022 

 

Proiect de Lege privind 

reglementarea activităţii 

prestatorului casnic- raport 

comun cu Comisia juridică 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

desfăşurarea activităţilor casnice ocazionale, de 

către o persoană fizică având calitatea de 

prestator casnic, în folosul unei alte persoane 

fizice care are calitatea de beneficiar. Prin 

activitate casnică se înţelege activitatea 

ocazională, necalificată, desfăşurată de o 

persoană fizică în legătură strictă cu gospodăria 

sau gospodăriile unei familii sau a unei persoane 

singure. Proiectul vizează instituirea unui sistem 

de piaţă şi evidenţă a persoanelor care desfăşoară 

activităţi casnice ocazionale în baza unor tichete 

de activităţi casnice, cumpărate de beneficiar şi 

preschimbate ulterior în numerar de către 

prestatorul casnic, după reţinerea contribuţiei de 

asigurări sociale şi a impozitului pe venit, în 

acest fel prestatorul dobândind calitatea de 

asigurat în sistemul de asigurări sociale. Această 

formă simplificată de piaţă vizează creşterea 

calităţii condiţiilor de muncă pentru lucrătorii 

care desfăşoară muncă nedeclarată prin dreptul la 

asigurare socială, fiscalizarea activităţilor 

casnice, descurajarea economiei subterane şi 

tranziţia către o piaţă mai echitabilă a muncii. 

Tichetul de activităţi casnice este un bon valoric 

destinat plăţii contravalorii activităţilor casnice 

efectuate de către prestatorul casnic şi conţine 

elemente specifice de siguranţă, serie şi număr 

unic, care permit individualizarea şi urmărirea 

Guvern  

 

 

 

29.03.22 

 

 

 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(128/R din 29.03.22) 
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             IX. Comisia sănătate 

acestuia 

3 PLx 449/2021 

Proiect de Lege pentru 

completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.44/2008 

privind desfăşurarea activităţilor 

economice de către persoanele 

fizice autorizate, întreprinderile 

individuale şi întreprinderile 

familiale– raport comun cu 

Comisia economică și 

Comisia pentru industrii 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.44/2008 cu un nou articol, art.181, 

preconizându-se recunoaşterea activităţii 

economice desfăşurate de persoana fizică ca 

PFA, ca fiind vechime în muncă şi, după caz, 

vechime în specialitate, precum şi stabilirea 

sensului expresiilor „vechime în muncă” şi 

„vechime în specialitate”, ambele având înţelesul 

de perioada în care PFA a desfăşurat activitate 

economică şi a achitat contribuţiile, taxele şi 

impozitele prevăzute de lege, nefiind luată în 

considerare perioada în care nu a fost desfăşurată 

activitate generatoare de venit sau activitatea a 

fost suspendată 

49 

deputati+ 

senatori. 

29.03.22 
Raport de aprobare  

(132/R din 29.03.22) 

4 PLx 46/2022 

Propunere legislativă pentru 

modificarea art.44 alin.(9) din 

Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011– raport comun cu 

Comisia pentru învățământ 

Propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare modificarea art.44 alin.(9) din 

Legea nr.1/2011, în sensul ca doar absolvenţii de 

liceu care deţin diplomă de bacalaureat să aibă 

dreptul să se înscrie la şcolile sanitare 

postliceale. 

39 

deputati+ 

senatori. 

30.03.22 
Raport de aprobare  

(133/R din 30.03.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

 

 

PLx 122/2021 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.7/2021 

pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.3/2021 

privind unele măsuri pentru 

recrutarea şi plata personalului 

implicat în procesul de 

vaccinare împotriva COVID-19 

şi stabilirea unor măsuri în 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.3/2021, pentru 

asigurarea la nivel naţional a unei imunizări 

optime la nivelul populaţiei. Astfel, este 

preconizată organizarea de centre de vaccinare 

împotriva COVID-19 în cadrul unităţilor sanitare 

din reţeaua proprie a Ministerului Apărării 

Naţionale, care să funcţioneze în interiorul 

acestora sau în unităţi militare, în condiţiile 

prevăzute în Strategia de vaccinare împotriva 

Guvern  28.03.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(121/R din 28.03.22) 



32 

 

domeniul sănătăţii– raport 

comun cu Comisia pentru 

buget 

COVID -19 în România, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr.1031/2020, cu modificările şi 

completările ulterioare 

2 PLx 218/2021 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.29/2021 

pentru completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului 

nr.3/2021 privind unele măsuri 

pentru recrutarea şi plata 

personalului implicat în 

procesul de vaccinare împotriva 

COVID-19 şi stabilirea unor 

măsuri în domeniul sănătăţii–  

 

raport comun cu Comisia 

pentru buget  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.3/2021, astfel încât personalul medico-sanitar 

care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor 

de vaccinare împotriva COVID-19 poate încheia 

contracte de prestări servicii ca persoană fizică 

(se creează premisele ca personalul medico-

sanitar, persoane fizice care nu deţin un certificat 

de înregistrare fiscală şi un cod de identificare 

fiscală, să încheie contracte de prestări servicii, 

în calitate de persoană fizică), iar activitatea 

desfăşurată constituie vechime în muncă şi stagiu 

de cotizare; prin personal medico-sanitar se 

înţelege şi medicul rezident cu drept de practică 

supravegheată; de asemenea, se stabileşte că 

activitatea personalului sanitar cu pregătire 

superioară, în baza contractului individual de 

muncă cu timp parţial încheiat cu unitatea 

sanitară publică constituie vechime în muncă şi 

stagiu de cotizare 

Guvern 28.03.22 
Raport de aprobare  

(122/R din 28.03.22) 

3 PLx 71/2022 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.137/2021 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.3/2021 privind 

unele măsuri pentru recrutarea şi 

plata personalului implicat în 

procesul de vaccinare împotriva 

COVID-19 şi stabilirea unor 

măsuri în domeniul sănătăţii– 

raport comun cu Comisia 

pentru buget 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.3/2021, cu un nou articol, art 52. Completarea 

vizează instituirea testării gratuite a cetăţenilor 

cu teste rapide în vederea depistării infecţiei cu 

virusul SARS-CoV-2, de către medicii de 

familie, în cadrul cabinetelor medicale de 

asistenţă medicală primară, a modalităţii de 

contractare şi decontare a activităţii de testare, 

precum şi stabilirea sursei de finanţare, respectiv 

de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Sănătăţii, prin transferuri către bugetul FNUASS, 

ceea ce implică încheierea unui contract distinct 

sau a unui act adiţional în acest sens, cât şi 

stabilirea categoriilor de persoane eligibile pentru 

testare, prevăzute în Metodologia de 

supraveghere a sindromului respirator acut cu 

Guvern  
 

28.03.22 

Raport de aprobare 

(123/R din 28.03.22) 
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             X. Comisia pentru învățământ 

 

noul coronavirus (COVID-19), elaborată de 

Institutul Naţional de Sănătate Publică, care se 

publică la adresa www.insp.gov.ro şi se 

actualizează periodic. 

4 PLx 117/2021 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.3/2021 

privind unele măsuri pentru 

recrutarea şi plata personalului 

implicat în procesul de 

vaccinare împotriva COVID 19 

şi stabilirea unor măsuri în 

domeniul sănătăţii– raport 

comun cu Comisia pentru 

sănătate 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

crearea cadrului legal pentru recrutarea şi plata 

personalului implicat în activitatea de vaccinare, 

necesare pentru asigurarea la nivel naţional a 

unei imunizari optime la nivelul populaţiei. 

Guvern  
 

28.03.22 

Raport de aprobare 

(124/R din 28.03.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 614/2021 

Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011- raport comun cu 

Comisia pentru drepturile 

omului 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

instituirea cadrului legal pentru acordarea unor 

ajutoare de stat pentru Compania naţională de 

transporturi aeriene române - TAROM S.A. şi 

Blue Air Aviation S.A., în scopul compensării 

pierderilor suferite în contextul pandemiei 

COVID-19. Prin demersul legislativ se propune 

autorizarea Ministerului Finanţelor Publice să 

emită, la solicitarea TAROM, respectiv Blue Air, 

câte o garanţie de stat pentru contractarea de 

către beneficiari a unui împrumut în limita sumei 

de 312.744.200 lei, respectiv 300.775.000 lei, pe 

o perioadă de 6 ani, cu titlu de ajutor de stat 

63 

deputați+ 

senatori   

 

28.03.22 

Raport suplimentar 

de înlocuire 

aprobare cu 

amendamente 

(41/RS1 din 28.03.22) 

2 PLx 46/2022 

Propunere legislativă pentru 

modificarea art.44 alin.(9) din 

Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011– raport comun cu 

Comisia pentru muncă 

Propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare modificarea art.44 alin.(9) din 

Legea nr.1/2011, în sensul ca doar absolvenţii de 

liceu care deţin diplomă de bacalaureat să aibă 

dreptul să se înscrie la şcolile sanitare 

postliceale. 

39 

deputati+ 

senatori. 

30.03.22 
Raport de aprobare  

(133/R din 30.03.22) 
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             XI. Comisia juridică 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 17/2022 

Proiect de Lege privind datele 

deschise şi reutilizarea 

informaţiilor din sectorul public 

– raport comun cu Comisia 

pentru tehnologia 

informației și Comisia 

pentru apărare 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare 

cadrul juridic al reutilizării datelor şi 

documentelor aflate în posesia entităţilor şi 

întreprinderilor publice, pe care acestea le-au 

creat în cadrul activităţilor proprii, inclusiv în 

scopul dezvoltării unor noi produse şi servicii 

informaţionale, precum şi modalităţile practice 

de facilitare a reutilizării acestor date şi 

documente. Prezenta lege transpune Directiva 

(UE) 2019/1024 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 20 iunie privind datele deschise şi 

reutilizarea informaţiilor din sectorul public, 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 

seria L, nr.172 din 26 iunie 2019 

Guvern 28.03.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(125/R din 28.03.22) 

2 

 

Plx 130/2022 

 

Proiect de Lege privind 

reglementarea activităţii 

prestatorului casnic- raport 

comun cu Comisia pentru 

muncă 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

desfăşurarea activităţilor casnice ocazionale, de 

către o persoană fizică având calitatea de 

prestator casnic, în folosul unei alte persoane 

fizice care are calitatea de beneficiar. Prin 

activitate casnică se înţelege activitatea 

ocazională, necalificată, desfăşurată de o 

persoană fizică în legătură strictă cu gospodăria 

sau gospodăriile unei familii sau a unei persoane 

singure. Proiectul vizează instituirea unui sistem 

de piaţă şi evidenţă a persoanelor care desfăşoară 

activităţi casnice ocazionale în baza unor tichete 

de activităţi casnice, cumpărate de beneficiar şi 

preschimbate ulterior în numerar de către 

prestatorul casnic, după reţinerea contribuţiei de 

asigurări sociale şi a impozitului pe venit, în 

acest fel prestatorul dobândind calitatea de 

asigurat în sistemul de asigurări sociale. Această 

formă simplificată de piaţă vizează creşterea 

calităţii condiţiilor de muncă pentru lucrătorii 

care desfăşoară muncă nedeclarată prin dreptul la 

asigurare socială, fiscalizarea activităţilor 

casnice, descurajarea economiei subterane şi 

Guvern  

 

 

 

29.03.22 

 

 

 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(128/R din 29.03.22) 
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             XII. Comisia pentru apărare 

tranziţia către o piaţă mai echitabilă a muncii. 

Tichetul de activităţi casnice este un bon valoric 

destinat plăţii contravalorii activităţilor casnice 

efectuate de către prestatorul casnic şi conţine 

elemente specifice de siguranţă, serie şi număr 

unic, care permit individualizarea şi urmărirea 

acestuia 

3 

 

Plx 193/2018 

 

Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.21/1991 a cetăţeniei 

române, republicată 

Propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare completarea Legii nr.21/1991, în 

sensul acordării cetăţeniei române, la cerere, 

persoanelor care îşi asumă în mod liber 

identitatea culturală română, persoanele de 

origine română şi cele aparţinând filonului 

lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în 

afara frontierelor României, indiferent de modul 

în care aceştia sunt apelaţi 

27 

deputați+ 

senatori 

 

 

 

29.03.22 

 

 

 

Raport de respingere 

(129/R din 29.03.22) 

 

4 

 

Plx 534/2021 

 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea unor 

dispoziţii din Codul Penal 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

completarea art.331 din Legea nr.286/2009 

privind Codul penal, în sensul incriminării 

refuzului ori sustragerii angajaţilor cu atribuţii 

privind siguranţa circulaţiei mijloacelor de 

transport, intervenţie sau manevră pe calea ferată 

de a se supune prelevării de mostre biologice 

necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a 

prezenţei unor substanţe psihoactive 

22 

deputați+ 

senatori 

 

 

 

29.03.22 

 

 

 

Raport de respingere 

(129/R din 29.03.22) 

 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 17/2022 

Proiect de Lege privind datele 

deschise şi reutilizarea 

informaţiilor din sectorul public 

– raport comun cu Comisia 

pentru tehnologia 

informației și Comisia 

juridică 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare 

cadrul juridic al reutilizării datelor şi 

documentelor aflate în posesia entităţilor şi 

întreprinderilor publice, pe care acestea le-au 

creat în cadrul activităţilor proprii, inclusiv în 

scopul dezvoltării unor noi produse şi servicii 

informaţionale, precum şi modalităţile practice 

de facilitare a reutilizării acestor date şi 

documente. Prezenta lege transpune Directiva 

(UE) 2019/1024 a Parlamentului European şi a 

Guvern 28.03.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(125/R din 28.03.22) 
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             XII. Comisia pentru tehnologia informației 

 

 

Consiliului din 20 iunie privind datele deschise şi 

reutilizarea informaţiilor din sectorul public, 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 

seria L, nr.172 din 26 iunie 2019 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 17/2022 

Proiect de Lege privind datele 

deschise şi reutilizarea 

informaţiilor din sectorul public 
– raport comun cu Comisia 

pentru apărare și Comisia 

juridică 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare 

cadrul juridic al reutilizării datelor şi 

documentelor aflate în posesia entităţilor şi 

întreprinderilor publice, pe care acestea le-au 

creat în cadrul activităţilor proprii, inclusiv în 

scopul dezvoltării unor noi produse şi servicii 

informaţionale, precum şi modalităţile practice 

de facilitare a reutilizării acestor date şi 

documente. Prezenta lege transpune Directiva 

(UE) 2019/1024 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 20 iunie privind datele deschise şi 

reutilizarea informaţiilor din sectorul public, 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 

seria L, nr.172 din 26 iunie 2019 

Guvern 28.03.22 

Raport de aprobare 

cu amendamente 

(125/R din 28.03.22) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  

ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

Grupul parlamentar al  

Partidului Social Democrat 

 

 

 

➢ Declarații politice 

 

 

Stimate doamne și stimați domni deputați,  

Dragi colegi, 

 

Săptămâna trecută Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o hotărâre definitivă prin care a stabilit că fostul președinte al 

României, domnul Traian Băsescu, a fost colaborator al Securității ca poliție politică.  

Nu vreau să vorbesc aici despre situația domnului Traian Băsescu. Înțeleg că trece prin momente dificile, iar din punct de 

vedere uman, îi doresc multă sănătate și însănătoșire grabnică. 

Există însă o serie de aspecte legate de această sentință a Înalte Curți care nu pot fi trecute cu vederea, dacă ne dorim să avem 

o societate democratică sănătoasă. După cum știți, hotărârea Înalte Curți s-a luat pe baza unor documente care au apărut în 

spațiul public după ce fostul președinte Traian Băsescu primise din partea Consiliului Național pentru Studierea Arhivei 

Securității nu mai puțin de patru certificate că NU a colaborat cu fosta Securitate.  

Aceste documente cu verdictul de colaborator al Securității au apărut după ce domnul Băsescu și-a exercitat două mandate în 

cea mai înaltă funcție a statului român, respectiv cea de Președinte al României.  

De aici se nasc în mod inevitabil mai multe întrebări. Cine a știut de existența acestor documente, cine le-a ascuns și, evident, 

cine le-a dat publicității și de ce nu a făcut-o în 2004 când domnul Băsescu a candidat pentru prima oară la funcția de 

președinte al României. Sunt întrebări care nu pot rămâne fără răspuns, pentru că dincolo de culpa stabilită de instanță pentru 

domnul Băsescu s-a creat un precedent extrem de periculos cu privire la modul în care sunt folosite anumite informații 

compromițătoare la adresa unor demnitari de rang înalt din statul român. A fost șantajat domnul Băsescu în cei 10 ani de 

mandat cu aceste documente? Sau, dimpotrivă, domnia sa nu este victimă, ci un președinte care și-a folosit funcția 

prezidențială pentru a bloca apariția acestor documente.  

În oricare dintre ipoteze, lucrurile sunt extrem de grave pentru că vizează funcția cea mai înaltă din România. Nu putem trece 

nepăsători peste acest aspect. De aceea fac un apel la toate instituții abilitate ale statului, inclusiv la comisiile de specialitate 

din Parlamentul României să facă investigațiile necesare pentru a stabili circumstanțele apariției documentelor 

compromițătoare la adresa Președintelui României. Aici nu mai vorbim doar de domnul Traian Băsescu, ci de toți președinții 

pe care i-a avut și îi va avea în continuare România. E vorba de funcționarea democrației din țara noastră. Pentru că dacă cei 

aleși de popor nu acționează în acord cu voința populară ci după o agendă nepublică, a unor alte persoane nealese, atunci este 

vulnerabilizat însuși sistemul nostru democratic. 

Vă mulțumesc. 

 

Deputat 

Mirela Adomnicăi 

 

*** 
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Acordul european Green Deal are șanse mari să fie readaptat actualului context internațional 

 

Stimați colegi, 

 

La fel ca și PNRR, și în privința acordului european Green Deal, care are în centrul său strategia Uniunii Europene ”From farm 

to fork” (de la ”Fermă și până la furculiță”), se conturează, pe zi ce trece, noi auspicii privind adaptarea acestor politici la 

actualele condiții provocate de conflictul armat dintre Rusia și Ucraina.  

Întotdeauna comunitatea statelor membre UE a dovedit flexibilitate decizională dacă a fost vorba despre parcursul, evoluția și 

interesele Uniunii. Tocmai de aceea este dificil de anulat o astfel de perspectivă și în ceea ce privește relaxarea, cel puțin pe 

moment, a unor prevederi cuprinse în Green Deal sau prelungirea unor etape de tranziție către agricultura ecologică și, 

concomitent, la fel de productivă decât cea clasică sau, în termeni și mai ambițioși, așa cum poate fi descris sumar acest 

proiect, cu producții record.  

Pe lângă aceste aprecieri ușor predictibile, atât ministrul PSD al Agriculturii, Adrian-Ionuț Chesnoiu, precum și 

europarlamentarul PSD, Carmen Avram, au inițiat demersuri în vederea obținerii acordului Comisiei Europene privind 

problema punctuală a exploatării întregii suprafețe destinate culturilor din țara noastră. Este necesar ca România să utilizeze 

integral suprafața sa agricolă, mai ales în actualul context de crize profunde, suprapuse. Accentuez că nu este vital doar pentru 

statul român acest fapt, ci pentru întreaga Europă.  

Prin cultivarea fiecărui metru de teren agricol al țărilor UE se diminuează din efectele produse în lanț de război și resimțite mai 

mult sau mai puțin de fiecare stat membru. Deși producem mult mai multe cereale decât consumăm, iar în anii cu recolte 

bogate, chiar și de câte două ori cantitatea de care aveam nevoie pe piața internă, restul luând drumul exportului, România nu-

și poate permite să renunțe să mai cultive 4% din suprafața sa agricolă. 

Și asta pentru că mai multă producție înseamnă mai multă mâncare și prețuri mai mici, atât intern, cât și extern, pe bursele 

unde se stabilesc prețurile. Prin urmare, prevederile strategiei Uniunii Europene ”From farm to fork”, pentru trecerea la o 

agricultură ecologică, trebuie reevaluate.  

PSD îl susține deplin pe ministrul român al Agriculturii în demersul său de a obține acordul Comisiei Europene, necesar 

exploatării complete a terenurilor.  

Pe lângă acest argument esențial care influențează radical prețurile tuturor produselor alimentare, vă invit să faceți singuri un 

calcul simplu care vă va convinge de necesitatea acestui demers al ministrului PSD al Agriculturii, dar și al colegei noastre din 

Parlamentul European, Carmen Avram. Așadar, pentru România, care deține 9,4 milioane de hectare de teren arabil, 4% din 

suprafaţa agricolă înseamnă indisponibilizarea a aproximativ 376.000 de hectare.  

Este la fel de adevărat că, încă dinainte de declanșarea războiului de la granița noastră din Est, statele membre trebuia să facă 

tot posibilul să producă recolte cât mai ecologice pentru însănătoșirea întregului mediu înconjurător. Și mai crescută este acum 

nevoia de un aer, sol și apă cât mai curate având în vedere cumulul de substanțe toxice de toate tipurile, eliberate în atmosferă 

de către armele folosite în acest război, intrat deja în mult prea multe prelungiri la fel de absurde ca și startul invaziei ruse. 

Tocmai din aceste raționamente, PSD susține în continuare Acordul Ecologic European, subliniind, totodată, că țara noastră, 

posesoarea unui sol atât de fertil, nu își poate permite să nu lucreze o suprafață atât de mare de teren.   

UE s-a angajat să atingă neutralitatea climatică până în 2050, îndeplinindu-și angajamentele asumate în cadrul Acordului 

internațional de la Paris. Numai că realizarea acestui obiectiv necesită o transformare a societății și a economiei Europei, care 

va trebui să fie eficientă din punctul de vedere al costurilor, echitabilă și echilibrată din punct de vedere social în noua 

perspectivă configurată de război și care va fi una de durată. Așadar, alt context, alte exigențe au apărut, brusc, și nu mai 

corespund, din nefericire, planului inițial, proiectat pentru un climat european pașnic, cu relațiile comerciale obișnuite. Și mai 

concret, tranziția către neutralitatea climatică nu va mai genera atât de facil oportunități importante pentru creșterea 

economică, pentru noi modele de afaceri și noi piețe, pentru crearea de noi locuri de muncă și pentru dezvoltarea tehnologică. 

Altfel spus, vom avea nevoie să pregătim încă de pe acum răspunsuri pentru dificultățile viitoare și fără precedent în istoria 

Uniunii Europene astfel încât toți cetățenii comunitari să fie la adăpost de orice potențiale neajunsuri care ar putea degenera în 

crize temporare, mai mici sau mai mari, pe anumite segmente de produse.  

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Adrian Alda 

*** 
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Declarație politică 

 

Contextul economic global este profund afectat de războiul condamnabil și nemilos din Ucraina. Cu precădere Europa, țările ei 

estice, deci și Romania sunt direct și dramatic afectate de consecințele acestui război. Securitatea energetică și cea alimentară 

sunt deja periclitate. Ne confruntăm accelerat cu o criză a energiei, iar prețurile care continuă să crească alarmant au afectat 

viața de zi cu zi a oamenilor și companiilor de orice fel. Am depășit faza șocului emoțional pentru oameni, se pune deja 

problema subzistenței în multe familii. Știm că va urma o criză alimentară de proporții. Va fi deficit de produse alimentare, de 

grâu, de porumb și în general de produse agricole. De aici mai departe, în spirală, vom suferi de lipsa multor alimente din 

coșul de bază. Deficitul atrage după sine creșteri de prețuri, deci criza alimentară va îmbrăca toate formele grave: pe de o parte 

vor lipsi produse alimentare și pe de altă parte cele care se vor găsi vor avea prețuri crescute amețitor. Lanțul global de 

aprovizionare era deja afectat de efectele pandemiei, se adaugă efectele crizei generate de un război sângeros care părea 

neverosimil. Tocmai pentru că putem anticipa dezastrul industriei alimentare în următoarele luni, avem obligația de a lua 

măsuri excepționale. Una dintre aceste măsuri socotesc potrivit să fie legată de acordarea subvenției către combinatul 

Azomureș; este principalul furnizor de îngrășăminte pentru agricultura românească, producția lui constituie „oxigenul” pentru 

agricultura noastră și nu ne permitem să lăsăm in agonie o astfel de întreprindere. Azomureș nu funcționează de aproape trei 

luni, activitatea este suspendată ca urmare a faptului că nu-si poate permite noile costuri ale gazului; are nevoie de o forma de 

subvenție și avem obligația de a identifica o astfel de soluție. Pentru Azomureș gazul nu este combustibil, ci materie primă. 

Practic 80% dintr-un sac de îngrășăminte este gazul. În lipsa îngrășămintelor pe care le furniza activitatea Azomureș, fermierii 

vor pune la dispoziție cantități mai mici de grâu și porumb, acest lucru ar accentua spirala dramatică a lipsei acestor produse. 

90% din producția Azomureș alimenta agricultura românească, iar lunile de inactivitate ale combinatului au generat deja un 

deficit de aproape jumătate de milion de tone de îngrășăminte. Pur și simplu nu ne permitem sa nu identificăm o soluție, 

indiferent de faptul că presupune diligențe de a explica partenerilor noștri europeni sau eforturi financiare. Faptul că nu găsim 

soluția dea  aloca 50 milioane pentru acest obiectiv strategic al economiei poate condamna la foamete cetățenii români. Știu că 

„foamete” sună neverosimil în anul 2022, dar și scenariul unui război cotropitor al Rusiei părea de neimaginat acum câteva 

luni. Cred ca acțiunile Guvernului României în noul context de securitate trebuie să reașeze priorități la care ne angajasem în 

trecut. Nevoia de securitate energetică și alimentară presupune decizii diferite de cele pe care le adoptasem în trecut. Așa cum 

încurajarea surselor de energie regenerabilă, redeschiderea unor mine și hidrocentrale, extinderea producției de energie 

nucleară la Cernavodă constituie acum prioritate, trebuie să intervenim prompt pentru a preîntâmpina, cât se poate, efectele 

crizei alimentare globale. Altfel am putea ajunge exact în situația în care am plătit recent 20 de milioane de euro pe import de 

uraniu din Kazahstan pentru Cernavodă, doar pentru că mina Crucea continuă să fie închisă.  

Pledez apăsat și voi continua să fac toate demersurile atât pentru redeschiderea unor mine, închise prematur și discreționar așa 

cum a fost închisă mina de la Crucea, cât si pentru susținerea activității tuturor întreprinderilor care pot contribui la diminuarea 

efectelor devastatoare ale crizelor cumulate cu care se confruntă românii! 

 

Deputat 

Eugen Bejinariu 

 

*** 

 

Majorarea pensiilor - solicitare justificată! 

 

Domnule președinte de ședință,  

Doamnelor și domnilor deputați, 

 

Titlul prezentei declarații reprezintă o luare de poziție față de solicitarea sutelor de pensionari care au manifestat cu câteva zile 

în urmă în Piața Victoriei.  

Aceștia nu doreau nici căderea Guvernului și nici înlocuiri de persoane, ci numai siguranța zilei de mâine.  
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Reprezentanții celor 3 Federaţii naţionale ale pensionarilor își prezintă îngrijorarea față de avalanşa fără precedent a creşterii 

preţurilor, în primul rând la produsele alimentare de bază, fără de care oamenii nu pot să trăiască.  

Cea mai importantă revendicare se referă la cererea de majorare a pensiilor cu 13% până în luna septembrie. 

Marius Budăi, ministrul Partidului Social Democrat a declarat că acest subiect este dezbătut deja de guvernanți: ”Nu vreau să 

dau nici speranțe, nu vreau nici să dezamăgesc. Vom avea discuții, lucrăm, majorarea pensiilor este în atenția noastră. Ne-am 

angajat în programul de guvernare să prezentăm un calendar, ne-am angajat la acel pachet social”. 

O altă solicitare a pensionarilor este majorarea procentului din PIB care poate fi cheltuit cu pensiile. 

Este vorba despre procentul de 9,4% din PIB alocat pensiilor care ar trebui să aibă cuantumul mediei europene, adică de 11%. 

Explicatia e simplă. La o inflaţie de 8%, pensiile ar trebui să crească, în 2022, în România cu 8%, plus jumătate din creşterea 

economică de aproape 7%. Adică peste 11%. ”Noi şi Bulgaria avem cel mai mic procent alocat pentru pensii”, afirmă 

protestatarii.  

Nutresc convingerea că specialiștii din comisiile de specialitate vor reuși să soluționeze această problemă. 

Cu atât mai mult cu cât mesajul înscris pe banner-ul manifestanților este cutremurător:  ”Guvernanţi, suntem părinţii şi bunicii 

voştri, aşa precum spuneţi. Nu ne exterminaţi!” 

Vă mulțumesc. 

 

Deputat 

Constantin Bîrcă 

*** 

 

Rata crescută a abandonului școlar, o consecință gravă a pandemiei! 

 

Stimate colege, 

Stimați colegi, 

Abandonul școlar este un fenomen greu de eradicat. An de an, sute de copii renunță la școală din diferite motive. Unele țin de 

mediul familial, de dificultățile materiale, intrarea pe piața muncii, dezorganizarea familiei care atrage după sine dificultăți 

materiale. 

Pandemia de Covid-19 a accentuat într-un mod alarmant rata abandonului școlar. Peste 15 la sută dintre elevii români au 

renunțat la școală în primul an al pandemiei, când cursurile s-au desfășurat în bună parte online, iar România, în special în 

mediul rural, nu era pregătită pentru asta. În mediul rural, rata de abandon şcolar a fost de 26 la sută în 2020. 

Rata abandonului școlar situează țara noastră la finalul clasamentului european. Această rată de peste 15 procente în 2020 

reprezintă un procent de 8 ori mai mare decât în alte state europene. În țări apropiate de noi, rata abandonului școlar este mult 

mai mică, spre exemplu în Croaţia, unde incidența abandonului şcolar este de 2,2%, sau în Grecia, unde procentul este de 3.8% 

Avem o problemă majoră, nu numai în comunitățile rurale, ci și în cele urbane. Este una dintre provocările pe care sistemul 

nostru de educație trebuie să le rezolve în cel mai scurt timp. 

Statele membre UE și-au stabilit ca obiectiv reducerea ratei abandonului școlar prematur la sub 9% la nivelul UE până în 2030. 

În acest sens, Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă o șansă uriașă pe care o avem pentru a reduce acest 

fenomen. 

La nivelul țării noastre a fost adoptat Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), care va beneficia 

de o finanțare de 543 milioane de euro. Acest program este o componentă nerambursabilă din PNRR. Peste 3.000 de școli, 

considerate cu risc mare de abandon școlar, vor primi bani pentru a reduce cât mai rapid posibil acest fenomen. 

Tinerii sunt resursa cea mai importantă a României. Ei sunt motorul dezvoltării țării noastre. Tocmai de aceea avem obligația 

de a identifica modalități prin care aceștia să nu fie nevoiți să renunțe la școală.   

Educația trebuie să devină rezultatul unui parteneriat între școală, familie și Guvern. În același timp, în acest parteneriat, 

trebuie să fie inclusă și comunitatea locală, administrația locală, pentru că nu se mai pot elabora politicile de educație doar într-

un birou, la minister, fără să se țină cont de soluțiile de care au nevoie cetățenii. 

Reușita PNRR în domeniul educației reprezintă acordarea unei șanse la un viitor mai bun tinerilor din România!  

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Oana-Gianina Bulai 
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*** 

 

Ipocrizia USR... 

 

Domnule președinte de ședință, 

Stimați parlamentari, 

Dragi colegi, 

 

Săptămâna trecută am văzut un întreg iureș al colegilor de la USR care au sărit ca arși atunci când Guvernul și-a exprimat 

intenția de a majora bugetul proiectului „Anghel Saligny”. Au venit cu aceeași marotă populistă a baronilor locali, la care, vezi 

Doamne, s-ar duce banii publici alocați în acest instrument de investiții la nivel local.  

Ceea ce mă surprinde pe mine, este că cei care acuză sunt chiar beneficiarii acestui program. Adică, deși în presă acuză că e un 

program rău, care drenează banii publici în buzunarele baronilor locali, primarii USR au aplicat cu toții pentru a lua bani 

pentru investiții în beneficiul comunităților pe care le conduc.  

Eu nu știu dacă am mai văzut undeva o ipocrizie atât de mare și de populistă. Acum sunt două variante posibile. Ori toți 

primarii USR sunt niște baroni locali care fură banii publici, iar atunci m-aș fi așteptat să faceți o ședință la partid să-i 

excludeți pe baronii USR-iști care vă strică blazonul nepătaților din politica românească. Ori, cei din conducerea USR habar n-

au cât de util este acest instrument de investiții la nivel local.  

Și pentru că ați vorbit de împărțirea banilor pe criterii politice, stimați colegi de la USR, vă mai amintiți celebra Anexă 7.03, 

când primarii voștri au beneficiat de acele fonduri, împărțite fix după ponderea politică pe care o aveați în acea coaliție de 

guvernare? Cum puteți acum să mai vorbiți de alocări politice? 

Ceea ce mă dezgustă și mai mult e că atunci când PSD creștea veniturile și nivelul de trai al românilor, cei de la USR ne 

acuzau că nu alocăm suficient pentru investițiile publice. Acum însă, când ajungem, cu această suplimentare, la 7% din PIB 

pentru investiții, cei de la USR nu mai știu ce să facă pentru a compromite acest program. 

Aceasta este maniera în care USR se raportează la România și în general la tot ce ține de administrație.  În goana electorală, 

critică orice lucru bun din această țară, doar, doar vor mai smulge niște voturi din anumite nișe sociale. Critică orice, atacă 

orice, distrug totul, fără a pune nimic în loc, fără a veni cu soluții, fără a propune o viziune de dezvoltare pentru România.  

Dar lumea s-a convins cum stau lucrurile.  Toată această politică a USR de „Gică contra” a ținut până ați ajuns la guvernare, 

iar lumea s-a lămurit imediat de incapacitatea administrativă a USR: ați făcut haos și scandal permanent în Sănătate, nu ați 

livrat nimic, nici la Transporturi, nici la Justiție și ați eșuat lamentabil în Economie, afectând mii și mii de IMM-uri. 

Stimați colegi de la USR, după ce ați fost la guvernare și v-ați arătat valoarea și după ce chiar primarii voștri s-au înghesuit să 

ia bani prin Anghel Saligny, nu mai aveți niciun drept să criticați acest program. 

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Virgil-Alin Chirilă 

 

*** 

 

România va finaliza hidrocentralele deja începute 

Distinse domnule președinte, 

Stimate doamne și stimați domni deputați, 

 

În ultima perioadă, am conștientizat tot mai mult cât de important este să nu fim dependenți din punct de vedere energetic de 

alte state. Războiul din Ucraina ne-a făcut să realizăm riscurile la care ne expunem dacă nu ne producem siguri energia pe care 

o consumăm.  

În contextul războiului din Ucraina, statul român este obligat să ia măsuri concrete pentru a reduce importurile de energie. Un 

prim pas important în acest sens a fost deja făcut, evident cu suportul Partidului Social Democrat.  
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De ani de zile, construcțiile pentru mai multe hidrocentrale din țară au fost abandonate. Iar motivul pentru care s-a întâmplat 

asta este unul absurd. Mai exact, mai multe ONG-uri de mediu au blocat în instanță construcția hidrocentralelor, invocând 

faptul că acestea s-ar afla în niște zone de mediu protejate, iar finalizarea lucrărilor ar distruge habitatul natural.  

Explicația este aceea că, după ce s-au început proiectele pentru mai multe hidrocentrale, zonele respective au fost declarate, 

prin lege, protejate. În felul acesta, nu s-a mai ținut cont de vechea legislație sau de fondurile alocate pentru aceste 

hidrocentrale. La momentul respectiv, instanța a dat câștig de cauză ONG-urilor de mediu și astfel lucrările s-au blocat, deși 

statul investise peste 300 de milioane de euro în aceste lucrări. 

Acum, la insistențele PSD, legislația a fost modificată. Parlamentul a votat proiectul privind finalizarea hidrocentralelor 

abandonate. Uniunea Salvaţi România a fost singurul partid de Opoziţie care s-a opus proiectului de lege. 

Proiectul presupune, mai exact, modificarea limitelor ariilor protejate, acolo unde a început deja construcţia pentru mai multe 

hidrocentrale. Asta înseamnă că lucrările pot reîncepe, în așa fel încât hidrocentralele să fie gata într-un timp cât mai scurt. 

În total, vorbim de nouă hidrocentrale. Deja două dintre ele sunt în stadii avansate, cum ar fi cele de la Bumbești, Dumitra și 

Răstolița. Acestea ar putea asigura alimentarea cu energie electrică pentru peste 200 de mii de locuințe. Iar dacă s-ar deschide 

toate cele nouă hidrocentrale, capacitatea de producţie ar fi şi mai mare, de peste un terawatt oră. Asta înseamnă jumătate din 

cantitatea de energie pe care noi o importăm.  

Fac un apel către toate instituțiile și firmele care sunt implicate în construcția acestor hidrocentrale să-și facă bine treaba și 

într-un timp cât mai scurt. Românii au nevoie de aceste proiecte, având în vedere că prețurile de pe piața energiei au explodat 

în ultima perioadă. 

Vă mulţumesc! 

 

Deputat 

Vasile Cîtea 

*** 

 

La Mulţi Ani poliţiştilor cărășeni! 

 

Domnule preşedinte, 

Stimaţi colegi, 

 

Pe 25 martie sărbătorim Ziua Poliției Române, alături de marea sărbătoare creștină a Bunei Vestiri. 

Aș dori să profit de această ocazie pentru a le ura La mulți ani polițiștilor cărășeni, dar și pentru a-mi exprima respectul și 

aprecierea față de toți polițiștii români.  

Cariera de polițist implică devotament, datorie, o responsabilitate continuă pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, pentru respectarea 

ordinii şi liniştii publice. Este o muncă care a fost îngreunată în aceste vremuri de pandemie și toți lucrătorii din structurile 

Poliției Române merită aprecierea și respectul nostru, fiindcă ei lucrează pentru liniștea și siguranța noastră a tuturor.  

Poliția Română are nevoie de sprijin astfel încât să fie o structură puternică, eficientă, modernă, conform standardelor 

europene. 

Le mulțumesc polițiștilor cărășeni pentru munca zilnică depusă cu scopul de a proteja comunitatea. 

Le doresc tuturor polițistilor români multă sănătate, putere de muncă și cât mai mult succes în activitate.   

La această dată în care se împlinesc 200 de ani de existență, doresc să urez La Mulţi Ani Poliției Române! 

 

Deputat 

Romulus-Marius Damian 

 

*** 
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Măsuri de protecție necesare, în contextul evenimentelor din Ucraina 

 

Stimați colegi, 

 

Sunt convinsă că niciunul dintre noi nu și-ar fi putut imagina, în urmă cu doar o lună, că, după doi ani de pandemie, un alt 

flagel ne-ar putea lovi într-atât de puternic încât să ne schimbe, radical, modul de viață și ordinea priorităților. 

Iată, însă, că răul s-a produs! 

Ucraina este răscolită de bombe. 

Milioane de cetățeni ai acestei țări își părăsesc țara. 

Și, ca și cum acestea nu ar fi fost de ajuns, omenirea se teme de ceva ce ar putea fi cu mult mai rău: pericolul nuclear. 

Aceia dintre noi care am trăit experiența accidentului de la Cernobîl, din 1986, știm despre ce vorbim! 

Și știm și ce catastrofă ar putea produce utilizarea armamentului nuclear! 

Din păcate, aceste pericole sunt cât se poate de reale și măsurile de protecție pe care, ca civili, le-am putea lua în astfel de 

situații sunt unele limitate ca eficiență. 

Apreciez, în acest context, inițiativa ministrului Sănătății, domnul profesor Rafia, și mobilizarea și efortul Guvernului Ciucă de 

asigurare a stocului de pastile de iodură de potasiu pentru întreaga populație! 

Și, iată și cât de mult contează, într-o astfel de situație de criză, să avem propriul nostru producător, Antibiotice Iaşi, care, în 

doar 10 zile, a putut livra 30 de milioane de comprimate! 

Contează enorm să știi, ca guvern, cum să te mobilizezi și să te organizezi ca aceste pastile să fie, deja distribuite la nivelul 

tuturor direcțiilor de sănătate publică! 

Faceți o comparație cu bâlbele impardonabile de acum doi ani și jumătate! 

Urmează, însă, încă un pas. Unul foarte dificil, asupra căruia și profesorul Rafila a atras atenția: 

Aceste comprimate trebuie să ajungă cât mai repede în posesia cetățenilor. 

Fără, însă, ca acest demers să inducă panică! 

Și cu asigurarea că fiecare potențial utilizator este informat și avertizat că aceste comprimate nu vor trebui utilizate, în nici un 

caz, preventiv, ci doar în cazul în care se va emite, oficial, o alertă. 

Accidentele nucleare nu sunt planificate în zilele lucrătoare! 

Și 3 milioane de pastile nu pot fi împărțite în intervalul optim de administrare, care este de 2-8 ore de la momentul 

contaminării! 

Din experiența accidentului nuclear de la Fukushima, din 2011, trebuie să ne dăm seama că, dacă o țară ca Japonia, 

recunoscută pentru comportament preventiv,  disciplină și organizare, nu a reuşit să distribuie la timp iodura de potasiu, cu atât 

mai dificil ne-ar fi nouă să o facem… 

Comprimatele trebuie să ajungă, deci, cât mai curând, în păstrarea cetățenilor! 

Sunt convinsă că guvernul va găsi resurse pentru stimularea medicilor de familie și pentru instruirea cetățenilor prin mass 

media, astfel încât campania de distribuire să se desfășoare cu succes. 

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Grațiela-Leocadia Gavrilescu 

 

*** 

 

România nu este deloc în pericol de a intra într-o criză alimentară 

 

PSD a declarat agricultura românească prioritate națională, în contextul problemelor apărute în urma războiului din Ucraina. În 

acest context, atât președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, cât și ministrul PSD al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 

Adrian Chesnoiu, au dat asigurări ferme conform cărora Guvernul României are cele mai bune soluții pentru a preîntâmpina o 

criză alimentară la nivelul țării. 

În acest moment, România are capacitatea de a susţine o populaţie de până la 40 – 50 de milioane de persoane, mult peste 

actuala populație a țării, din punct de vedere agricol și agro-alimentar, fapt ce ne ferește de apariția unor probleme în acest 

sector extrem de important. 
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Securitatea alimentară a țării este vitală, în situația în care pot apărea blocaje ale aprovizionării fermierilor cu materii prime ce 

proveneau din Ucraina și Rusia. Ministrul PSD al Agriculturii va veni cu soluțiile necesare pentru ca populația să nu aibă de 

suferit, un argument extrem de serios luat în calcul în aceste zile fiind rezervele suficiente pe care le avem până la recolta din 

acest an agricol. 

Consider că avem motive temeinice pentru ca românii să nu mai intre în panică din punctul de vedere al aprovizionării zilnice 

cu alimentele de bază, iar situația de zilele trecute cu achiziționarea masivă a uleiului a pornit de la premise false, având în 

vedere că stocurile sunt sustenabile. Mai mult, dispunând de rezervele necesare, România nu are nicio problemă în acest 

moment de a continua și exporturile aflate în derulare, mai ales pe zona de cereale.  

În scopul evitării oricăror probleme, PSD va iniția o serie de programe în vederea susținerii industriei agro-alimentare, astfel 

încât populația să nu fie deloc în pericol din punctul de vedere alimentar, în urma agresiunii armate a Federației Ruse din 

Ucraina. 

Sunt sigură că responsabilii PSD din acest domeniu prioritar vor lua cele mai corecte decizii pentru a feri România de o criză 

alimentară. În concluzie, îndemn românii să aibă încredere în autoritățile abilitate, să dea dovadă de calm și să nu se mai sperie 

la auzul unor zvonuri total nejustificate. Cu încredere în viitor! 

 

Deputat 

Georgeta-Carmen Holban 

 

*** 

 

Violența școlară, o problemă reală care afectează dezvoltarea copiilor noștri, trebuie combătută și stopată prin măsuri 

reale și concrete 

 

La 2 ani după începutul pandemiei de COVID-19, perioadă în care accesul la educație a milioane de copii a fost limitat, 

violența școlară continuă să existe și să genereze efecte dramatice asupra tinerilor din România. Aceasta capătă noi forme și se 

adaptează noului context mai repede decât o face legislația. Însă pentru a putea combate și preveni violența școlară, este 

necesară o înțelegere a cauzelor și manifestărilor ei, însoțită de conștientizarea și acțiunea societății civile, a copiilor, 

părinților, profesorilor, specialiștilor din domeniul educației și bineînțeles a factorilor de decizie.  

În România, se estimează că aproape jumătate dintre elevi au fost agresați de colegi cel puțin o dată. 

Conform unui studiu realizat de Organizația Salvați Copiii România, „Studiu Privind Incidența Violenței Asupra Copiilor” în 

decembrie 2021, 16% din adolescenții respondenți au declarat că, în mod obișnuit, se simt încordați când sunt prezenți la 

școală, 12% speriați, iar 5% triști. Peste 4% au spus că își petrec singuri pauzele, fără a comunica cu ceilalți colegi.  

În acest context, numărul ridicat de cazuri de violență școlară pare a fi o consecință directă a mediul în care copiii și 

adolescenții învață. Lipsa unui spațiu sigur, a unor măsuri elementare de protecție a victimelor, a acțiunii cadrelor didactice și a 

celorlalți elevi nu fac altceva decât să permită fenomenului de violență școlară să ia amploare. 

Agresivitatea și hărțuirea în școală și chiar în grădiniță este o problemă cu care se confruntă tot mai des educatorii, învățătorii, 

profesorii și bineînțeles părinții, fie că este vorba de copilul agresiv sau de copilul care devine ținta agresivității. 

Vă dau exemplul județului Botoșani pe care îl reprezint în Parlamentul României, unde numărul unor astfel de acte a crescut în 

semestrul I al anului școlar 2021-2022 față de semestrul I al anului școlar 2020-2021. Cu siguranță că această situație a fost 

cauzată și de perioada lungă petrecută de copii în afara mediului școlar prin participarea online la cursuri, precum și a 

intermitenței participării fizice cu cea la distanță. Cu toate acestea, comportamentul violent al copiilor, al părinților și al 

profesorilor nu trebuie și nu poate fi abordat izolat. Nu numai părinții trebuie informați cu privire la efectele violenței asupra 

copiilor și la metodele de disciplinare pozitivă, ci și ceilalți membri ai comunității. Atunci când toată lumea va fi conștientă că 

disciplinarea prin forță fizică sau agresiune verbală este nocivă și trebuie să se ia atitudine împotriva ei, vom putea avea 

siguranța ca suntem pe drumul cel bun. 

Așadar, în urma aspectelor prezentate mai sus, consider că este datoria noastră ca oameni politici să ne asumăm această 

responsabilitate de a combate și opri fenomenul violenței școlare de orice natură, fie că e fizică, emoțională, verbală sau de alt 

fel. În primul rând trebuie să conștientizăm cu toții, parlamentari, responsabili guvernamentali, părinți, copiii, cadre didactice 

și specialiști din domeniul educației că violența în mediul școlar, la fel ca violența domestică reprezintă o problemă reală care 

afectează dezvoltarea copiilor noștri și trebuie limitată și eliminată prin măsuri reale și concrete. 

Vă mulțumesc!  
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Deputat 

Alexandra Huțu 

*** 

 

Ne vom afla din nou într-un război rece? 

 

Stimați colegi parlamentari, 

 

Din ce în ce mai multe voci cu autoritate din zona politicii și securității geostrategice vorbesc de o nouă fază în care intră 

omenirea în urma invaziei ruse în Ucraina. Este cert faptul că agresiunea Rusiei a declanșat dinamici politice, economice și 

strategice aproape de neconceput în urmă cu mai puțin de un deceniu. Globalizarea, așa cum o înțelegem din punct de vedere 

economic (mai ales!) pare să fi ajuns la o restructurare majoră și fundamentală, dacă nu chiar la un final. Sute de mari 

companii occidentale au reacționat extrem de rapid și sensibil la destabilizarea fostei zone de influență sovietică și s-au retras 

complet (unele doar parțial și temporar) din Rusia. Acest semnal a fost extrem de puternic în sensul în care o economie globală 

nu poate prospera în condiții de instabilitate a securității naționale și internaționale. Acest lucru înseamnă că foarte multe 

companii puternice occidentale vor începe să își minimizeze vulnerabilitatea economică relevată acum de apropierea Chinei de 

Federația Rusă. Reconfigurarea lanțurilor de producție înseamnă relocarea și apropierea unităților de producție de țările în care 

se află companiile „mamă”. Am atins acest subiect într-o declarație politică anterioară în care subliniam șansa pe care o poate 

avea România de a profita de această tendință de relocare a unităților de producție. Țara noastră este și poate deveni mult mai 

atractivă din acest punct de vedere! 

 

Nu doresc să reiau aici discuțiile, speculațiile și argumentațiile legate de motivele pentru care conducerea de la Kremlin a ales 

să arunce în aer (chiar la propriu!) stabilitatea unei întregi regiuni prin invadarea barbară cu tancuri, nave și rachete a unei țări 

independente. Însă, trebuie să constatăm cu toții faptul că războiul Rusiei în Ucraina (și mai ales atitudinea țării agresoare) a 

condus la reconfigurarea provocărilor de securitate pentru țările din blocul NATO, cea mai puternică alianță militară din istoria 

omenirii. 

Dacă globalizarea economică are de suferit, cu consecințe încă greu de anticipat, din punct de vedere militar pare că lumea se 

va împărți din nou în două sfere majore de influență, Vest – Est. Conducerea actuală a Federației Ruse a demonstrat prin acest 

război că a rămas blocată într-o logică veche de mai bine de 60 de ani, cea a „războiului rece”. Incapacitatea Rusiei de a 

furniza un model politic și economic atractiv a dus la încercarea disperată de a recăpăta o influență regională prin forța 

armelor. Nici măcar aici Rusia nu s-a dovedit eficace astfel încât de la un război „blitz”, armata rusă a ajuns blocată și 

„nevoită” să atace populația civilă. Doar amenințarea nucleară a rămas ca o garanție a potențialului distructiv al unui model 

ideologic învechit. Iar asta aduce în prim plan, din nou după mai bine de trei decenii, al „Doilea Război Rece”. 

Țara noastră se află, din nou în punctul de contact a două blocuri ideologice majore. De data aceasta, însă, ne aflăm istoric în 

cea mai puternică poziție: suntem membri cu drepturi și obligații depline a NATO. România nu doar că face parte din acest 

bloc militar, dar a fost un partener strategic de încredere în toate situațiile sau conflictele în care a intervenit NATO. 

Mesajul alianței, încă de la primele focuri de armă din Ucraina, a fost de mobilizare, unitate și forță în protejarea „fiecărui 

centimetru de pământ din NATO”. Mai mult, Summit-ul NATO din 24 martie a avut o serie de decizii istorice majore pentru 

întreaga Europa de Est. Cea mai importantă decizie pentru România este legată de înființarea a patru grupuri de luptă 

multinaționale suplimentare în regiune (țara noastră, alături de Bulgaria, Ungaria și Slovacia). Această decizie comună a 

aliaților reprezintă concretizarea declarațiilor de condamnare a invaziei ruse, de atenționare a comunității internaționale asupra 

pericolelor de instabilitate și de sprijin a Ucrainei în lupta ei pentru menținerea independenței și integrității teritoriale. 

Stimați colegi parlamentari, ne aflăm într-un moment regretabil al istoriei în care, din nou, un grup restrâns de conducători ai 

Rusiei aruncă în aer stabilitatea și pacea mondială. Noi, românii, suntem prinși încă o dată la granița unui război rece pe care 

nu ni-l dorim și care nu a adus și nu va aduce niciodată prosperitate pentru oamenii obișnuiți. Din fericire, istoria ne-a prins în 

acest moment în tabăra care a dovedit de-a lungul istoriei că este capabilă să ofere siguranță, libertate și bunăstare pentru 

locuitorii ei: tabăra Occidentală, blocul democrației. 

 

Deputat 

Silviu Macovei 
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*** 

 

PSD la guvernare 

 

Stimați colegi, 

 

Suntem, iată, în a patra lună de guvernare a PSD în coaliție alături de PNL și UDMR. Patru luni în care obiectivul nostru a fost 

să reparăm greșelile guvernărilor de ”dreapta„ și să readucem România pe calea normalității și a unei guvernări în beneficiul 

românilor! Fără falsă modestie, putem spune cu mâna pe inimă, că ne-am ținut de cuvânt!  

Dacă PSD nu ar fi intrat la guvernare și nu ar fi impus unele măsuri sociale și economice, situația României ar fi fost mult mai 

rea. Și a populației, dar și a economiei! Totalul măsurilor și politicilor de sprijin promovate de PSD de la începutul anului 

reprezintă echivalentul a nu mai puțin de 3,4% din PIB, beneficiarii direcți fiind milioane de cetățeni români și zeci de mii de 

companii autohtone.  

46 de miliarde de lei, adică peste 9 miliarde de euro! Acesta este impactul financiar al măsurilor și politicilor susținute de PSD, 

acesta este nivelul sprijinului acordat cetățenilor și companiilor românești. Din acești bani, 20 de miliarde lei reprezintă 

programe pentru susținerea investițiilor și realizarea reconversiei de la economia de consum către economia de producție, 

tranziția la economie verde și tehnologii digitale. 14 miliarde lei reprezintă efortul de menținere a unor prețuri suportabile la 

energie electrică și la gaz pentru economie și cetățeni în anul 2022, iar 12 miliarde de lei sunt dimensiunea pachetului social, 

ca urmare a creșterii pensiilor și a alocațiilor pentru copii.  

Unii vor spune că e mult, alții că e puțin. Ce pot să vă spun este că a fost maximul ce s-a putut face într-un timp foarte scurt, cu 

resursele existente. Efectele politicilor PSD se reflectă deja în încetinirea puternică a ratei de creștere a inflației și menținerea 

într-o zonă care să permită intervenția asupra celorlalte componente de risc, respectiv combustibil și alimente. 

În ciuda încercărilor unor de a ne pune bețe-n roate și de a stârni gâlceavă în rândul coaliției, PSD rămâne dedicat misiunii 

asumate și va continua să gândească, dar mai ales să determine Guvernul să aplice programe realiste, inclusiv prin atragerea 

fondurilor europene, care să mențină echilibrele economice, să reducă inflația și să crească veniturile românilor.  

În actualul context economic și geopolitic, este extrem de important ca România și românii să nu fie victimele colaterale 

(indirecte) ale războiului, nici din punct de vedere geostrategic, dar nici din punct de vedere energetic, economic și social. În 

acest sens, Guvernul are obligația să gestioneze cât mai bine și de eficient resursele țării și să utilizeze toate oportunitățile 

pentru a accesa fondurile europene. 

Vă mulțumesc pentru atenție! 

 

Deputat 

Ioan Mang 

 

*** 

 

Domnul prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației, trebuie să identifice soluții legale, imediate pentru 

desfășurarea activităților didactice în format mixt/ hibrid, până la finalul anului universitar 2021-2022, pentru toate 

ciclurile de studii universitare 

 

Stimați colegi parlamentari, 

 

Supun atenției Domniilor Voastre o situație deosebită cu care se confruntă sute de mii de studenți români după ce Ministerul 

Educației a anunțat intempestiv, că instituțiile de învățământ superior trebuie să revină exclusiv la desfășurarea activităților 

didactice cu prezență fizică începând cu 9 martie. 

Decizia a fost justificată de încetarea stării de alertă instituită pe teritoriul României ca măsură de combatere a pandemiei cu 

virusul SARS CoV-2. Această decizie presupune ca sute de mii de studenți, care învățau online în localitățile de domiciliu, să 

fie obligați să își găsească peste noapte un loc de cazare în centrele universitare și să fie prezenți fizic la cursuri. Măsura a fost 

contestată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România care a arătat că, în baza autonomiei universitare, 

„instituțiile de învățământ superior pot desfășura activități didactice în format online atât pe perioada stării de alertă, cât și pe 
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întreaga durată a anului universitar 2021-2022”, conform art. 40 alin. (1) din Legea nr. 55/ 2020, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Decizia instituției publice centrale este absurdă, după cum mi-au spus mulți studenți și părinți cu care am discutat în ultimele 

zile. Aceștia mi-au relatat că este practic imposibil să găsești un loc de cazare la costuri suportabile pentru o familie cu venituri 

medii. Locurile în campusurile universitare sunt insuficiente, chiriile au crescut cu cel puțin 10% față de anii precedenți, 

proprietarii de apartamente refuză să închirieze pentru o perioadă scurtă de timp (aprilie-mai-iunie 2022), în contextul în care 

România traversează o criză energetică, care a dus la creșterea prețurilor produselor și servicilor, în lanț și, implicit, o scădere a 

veniturilor reale. 

Stimați colegi parlamentari, 

Totodată, e deductibil pentru fiecare dintre noi că, încetarea stării de alertă și implicit eliminarea restricțiilor impuse de 

pandemia de Covid 19, nu a eliminat însă și iminența pericolului de infectare și îmbolnăvire în continuare. Astfel, conform 

ultimelor informări, incidența cazurilor de îmbolnăviri în București, Cluj-Napoca și Timișoara - trei mari centre universitare - 

depășește 4 la mia/locuitori. În acest context, Ministerul Educației ar trebui să propună măsuri de desfășurare a activităților 

didactice, fără a favoriza apariția unor focare de contaminare/infectare. 

Stimați colegi parlamentari, 

Am ascultat cu atenție și explicațiile din spațiu public ale ministrului educației, domnul prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, 

însă acestea nu țin cont de situația reală, de contextul actual. 

Pe scurt, Ministerul Educației a informat universitățile că există o adresă de la Curtea de Conturi în care se precizează că 

finanțarea cursurilor cu frecvență făcute în regim online nu este legală. Mai mult, domnul ministru Câmpeanu a anunțat că va 

fi emisă o ordonanță de urgență care va permite digitalizarea cursurilor universitare, însă aceasta ar urma să fie posibilă abia de 

la începutul anului universitar 2022-2023. 

Și ce facem acum, în ultimele săptămâni ale semestrului al- II-lea din acest an universitar? 

Stimate domnule ministru al educației, 

Vă asigur că sunt conștient de efectele negative ale învățării online asupra copiilor/ elevilor/ studenților, de calitatea scăzută a 

procesului instructiv-educativ prin intermediul tehnologiei, cu precădere în unele domenii și pentru unele specializări 

(Medicină, Arte, Inginerie, etc). 

Însă, pentru finalul anului universitar 2021-2022 (adică, pentru următoarele 9-10 săptămâni), vă solicit să identificați soluții 

legale, imediate, astfel încât, la toate ciclurile de studii universitare licență/ master/ doctorat, activitățile didactice să se 

desfășoare în format mixt/ hibrid (cu prezență fizică și online). 

Totodată, decizia de reluare în format exclusiv fizic a activităților didactice (cursuri/ seminarii/ activități de laborartor/ 

verificări pe prcurs/ examene) să fie adoptată la nivelul fiecărei universități, după consultarea prealabilă a studenților și fără a 

perturba programul/ calendarele/ orariile stabilite (deci, înainte de începerea semestrului I a anului universitar 2022-2023). 

Doar prin adoptarea unor măsuri corelate cu sectorul economic, Ministerul Educației vine, cu adevărat, în sprijinul studenților 

și a familiilor acestora, care deja sunt semnificativ afectate de explozia prețurilor la alimente, utilități și servicii. 

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Laurențiu-Daniel Marin 

*** 

 

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime anul acesta 

 

Stimaţi colegi, 

  

Declaraţia mea politică se numește ”Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime anul acesta,, și 

se referă la măsurile anunțate de ministrul PSD al Agriculturii, Adrian Cheșnoiu în privința funcționării infrastructurii de 

irigații pentru anul acesta. 

Ministrul PSD al Agriculturii a anunțat că infrastructura de îmbunătățiri funciare poate asigura un nivel optim al apei pentru 

irigații pentru 1.289.381 de hectare, mai devreme decât în alți ani. 

Având în vedere lipsa precipitațiilor din această iarnă, ministerul Agriculturii a luat toate măsurile pentru a asigura fermierilor 

accesul la apă pentru irigații, mai devreme față de alți ani. 
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Pentru a le oferi fermierilor predictibilitatea de care au nevoie, ministrul Agriculturii a anunțat continuarea asigurării cu până 

la 50% din costurile cu energia electrică folosită pentru irigații. 

Ministrul PSD al Agriculturii a anunțat deasemenea că se lucrează la modernizarea infrastructurii de irigații, pentru ca 

suprafața totală irigată să ajungă la două milioane de hectare. 

Ministerul Agriculturii, prin ANIF, suportă din fondurile asigurate de la bugetul de stat: 

- Costul apei și costul energiei electrice, în baza contractelor încheiate cu ANIF pentru asigurarea apei pentru irigații până la 

stațiile de punere sub presiune și alte puncte de livrare; 

- Costul apei pentru irigații, în baza contractelor încheiate cu alți furnizori; 

- Costul energiei electrice necesare asigurării funcționării agregatelor sau echipamentelor pentru irigații, în cotă de până la 

50%. 

În cazul în care fermierii nu au posibilitatea transmiterii unui e-mail/fax, Ministerul Agriculturii asigură prin filialele teritoriale 

ale Agenției de Îmbunătățiri Funciare, posibilitatea programării pentru semnarea contractelor. 

În contextul actual, este vital ca sectorul agricol să reprezinte o prioritate națională, iar ministrul PSD al Agriculturii susține 

prin toate mijloacele fermierii români. 

Partidul Social Democrat rămâne în contact permanent cu fermierii și reprezentanții industriei alimentare, pentru a propune în 

continuare măsuri economice și legislative care să vină în sprijinul fermierilor și pentru a asigura creșterea competitivității, 

productivității și performanței, în vederea securizării alimentare a populației.  

Vă mulțumesc, 

 

Deputat 

Nicu Niță 

*** 

 

Comisia Europeană a pus în practică mecanismul de compensații pentru statele afectate economic de războiul din 

Ucraina și în urma solicitărilor PSD de la nivel național și european 

 

Stimate colege și stimați colegi, 

 

Vreau să vă anunț astăzi că s-a aprobat la nivelul Comisiei Europene acordarea de ajutoare de stat temporare pentru toate țările 

care au avut de suferit în urma izbucnirii conflictului din Ucraina. Eforturile și insistențele PSD au dat roade! Solicitările și 

apelurile publice repetate pe care le-am făcut, atât de la București cât și de la Bruxelles, și-au găsit finalizarea în decizia 

Comisiei Europene de a permite statelor membre să extindă ajutoarele de stat și compensațiile pentru daunele suferite de 

companii în actualele circumstanțe excepționale pe care le trăim.  

Voi face o scurtă trecere în revistă a demersurilor realizate de PSD în acest sens.  

Pe 28 Februarie, președintele PSD Marcel Ciolacu, la întrevederea cu președintele Consiliului Național al Austriei, Wolfgang 

Sobotka, a solicitat ca Uniunea Europeană să instituie un mecanism de asistență pentru statele care se învecinează cu Ucraina.  

În ceea ce privește sprijinul economic la nivel național a venit o altă solicitarea din partea PSD, către Comisia Europeană, care 

a fost adresată de ministrul social-democrat al Finanțelor, pe 15 Martie, la reuniunea Ecofin.  

Statele Uniunii Europene, potrivit noului cadru permis de Comisia Europeană, pot să acorde ajutoare cu un cuantum limitat 

întreprinderilor afectate de criza actuală sau de sancțiunile și contra sancțiunile aferente, să se asigure că întreprinderile dispun 

în continuare de lichidități suficiente și să despăgubească întreprinderile pentru costurile suplimentare suportate ca urmare a 

prețurilor ridicate la gaz și energie electrică. De exemplu, dacă statele membre doresc să reducă la minimum impactul creșterii 

puternice a costului factorilor de producție, acestea pot introduce imediat scheme de acordare a unui ajutor de până la 400.000 

de euro pentru fiecare întreprindere afectată de criză. Aceste măsuri vor fi disponibile și pentru firmele aflate în dificultate din 

cauza lipsei de lichidități cu care este posibil să se confrunte în circumstanțele actuale, pe fondul fragilității provocate de 

pandemia de COVID-19. Entitățile controlate de Rusia cărora li s-au aplicat sancțiuni vor fi excluse din domeniul de aplicare 

al acestor măsuri. 

De asemenea, în ceea ce privește necesitatea unui sprijin financiar din partea Uniunii Europene pentru statele care primesc 

refugiații din prima linie, PSD a susținut încă de la începutul crizei din Ucraina necesitatea unui mecanism financiar european 

pentru susținerea statelor care preiau refugiații ucraineni.  
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Încă din prima zi a declanșării războiului, europarlamentarul Dan Nica, liderul delegației PSD din Parlamentul European, a 

cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, mobilizarea urgentă a asistenţei necesare pentru gestionarea cât 

mai eficientă de către România și celelalte state membre din vecinătatea Ucrainei, precum și Republica Moldova a crizei 

refugiaţilor din Ucraina. Eurodeputatul român a solicitat trimiterea de suport financiar, adăposturi provizorii, materiale 

medicale şi personal calificat către flancul estic al U.E.  

PSD împărtășește opinia președintelui Poloniei Andrzej Duda, că Uniunea Europeană trebuie să manifeste aceeași solidaritate 

față de statele din prima linie în criza refugiaților din Ucraina, la fel cum a procedat când a sprijinit Turcia în criza refugiaților 

din Siria. România, Polonia, Slovacia au fost solidare cu refugiații din Ucraina, dar e nevoie de o solidaritate la nivelul familiei 

europene în gestionarea crizei europene. 

Atât eu, cât și toți colegii social-democrați din Parlamentul României, Parlamentul European și Guvern vom susține în 

continuare promovarea unei solidarități la nivelul Uniunii Europene în privința impactului economic și social negativ din 

statele membre provocat de războiul din Ucraina și de impunerea sancțiunilor împotriva Federației Ruse. Nu trebuie să uităm 

că principiul solidarității și unității între statele membre este temelia pe care a fost construit și dezvoltat proiectul Uniunii 

Europene și al instituțiilor care formează această entitate. 

Vă mulțumesc.  

 

Deputat 

Daniela Oteșanu 

*** 

 

Digitalizarea încotro? 

 

Stimate domnule președinte de ședință, 

Stimați colegi,  

 

De doi ani suntem martorii unor transformări neașteptate generate de actuala pandemie de coronavirus. Am devenit mai 

conștienți de lipsa investițiilor din toate domeniile importante. Și am devenit poate conștienți că viitorul înseamnă digitalizare. 

Pornită ca un concept frumos, pe care România era departe de a-l integra, digitalizarea și-a făcut simțită prezența și necesitatea. 

Școli, instituții publice, evenimente, toate s-au adaptat noilor condiții, mai bine sau mai puțin bine. 

Deși pare ca pandemia se apropie de sfârșit, restricțiile de circulație și de acces se ridică mai peste tot, procesul nu trebuie 

abandonat, ci dimpotrivă, accelerat. 

Un studiu realizat în 152 de IMM-uri românești ne arată unde suntem: 

-64% nu folosesc un CRM (Costumer Relationship Management), deși activează în domenii în care interacționează cu mulți 

clienți; 

-26% nu fac marketing online deloc; 

-54% dintre companiile care folosesc marketingul online alocă un buget lunar de numai 100 lei. 

Adăugând aici și faptul că aceste companii nu sunt conștiente de importanța brandului pentru atragerea de clienți noi, avem o 

imagine completă a ceea ce nu este de fapt digitalizarea în mediul antreprenorial românesc. 

De la dosarul cu șină, direct la Primăria fără hârtie - o idee minunată, dar pe care cu greu o putem implementa, pentru simplul 

fapt că oamenii care formează ecosistemul administrației nu sunt pregătiți, instruiți și nici măcar interesați de simplificare prin 

digitalizare. 

Școala online, cimitirul educației. Devenită necesitate în ultimii doi ani, școala online s-a dovedit falimentară, pentru că nici 

profesorii, nici elevii, nici studenții, nici instituțiile, în fapt nimeni nu era nici pe departe pregătit pentru așa ceva. Lipsa 

instrumentelor de comunicare, lipsa pregătirii pentru a învăța sau a fi învățat de la distanță se relectă în rezultatele catastrofale 

de la examene și concursuri. 

Ne aflăm totuși într-o perioadă favorabilă din punct de vedere al investițiilor ce vin spre România și care pot fi accesate ușor, 

prin proiecte bine gândite. Avem PNRR, avem multe alte fonduri europene, avem fonduri de la ministere. Multe sunt dedicate 

digitalizării și reprezintă o oportunitate extraordinară. 

Închei cu un îndemn către toți colegii mei. Mergeți prin orașe, mergeți prin comune și sate, mergeți prin toată țara și vorbiți 

tuturor despre digitalizare și importanța ei. De la primari la profesori, de la instituții ale statului la mediul de afaceri, spuneți și 

arătați că aceasta este șansa noastră de a deveni competitivi ca indivizi și ca țară. 
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Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Dan-Cristian Popescu 

*** 

 

Centura ocolitoare a municipiului Balș, o realizare a PSD, dată în folosință până în Sărbătorile Pascale 

 

Persoanele care vin către sau dinspre Craiova vor putea circula pe centura ocolitoare a orașului oltean Balș până în Sărbătorile 

Pascale, mai exact din jurul datei de 21 aprilie, atunci când se va finaliza recepția lucrărilor pe acest drum îndelung așteptat. 

Constructorul a solicitat recepția lucrărilor, iar drumul despre care vorbim este primul lot al Tronsonului 2. Acesta are o 

lungime de 18,5 kilometri și, după cum am menționat mai sus, vine să relaxeze traficul de pe drumul Craiova-Pitești, 

funcționând ca variantă ocolitoare a Balșului. 

Stimați colegi, 

Grație eforturilor PSD depuse de-a lungul anilor, iată că această investiție se materializează și este, într-adevăr, una foarte 

dorită de către toți șoferii care nu vor mai petrece ore în șir în trafic pentru a traversa orașul Balș pe singurul drum care era 

disponibil până în momentul de față. 

Astfel, putem să le garantăm doljenilor și, de ce nu, românilor care ajung în această zonă, un trafic relaxat și la standarde 

europene, de care aveau foarte multă nevoie de zeci de ani.  

Conform spuselor ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, în scurt timp va fi deschis și lotul 2 al aceluiași tronson, care 

va duce la eliminarea blocajelor din municipiul Slatina. 

În total, este vorba despre 40 de kilometri de drum modern de mare viteză. 

Iată că, atunci când există dorință și disponibilitate, dar și muncă adevărată din partea constructorilor, dar și a guvernului, 

lucrurile se pot realiza, pentru a veni în beneficiul oamenilor care au realmente nevoie de ele! 

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Eliza Peța-Ștefănescu 

*** 

 

România știe ce e demnitatea 

 

Războiul de la graniţele României este cel mai grav conflict militar din Europa, de la încheierea celui de Al Doilea Război 

Mondial. Rusia a atacat Ucraina printr-o acţiune militară brutală şi a distrus astfel pacea Europei.  În prezent, are loc cea mai 

mare criză umanitară din ultimii 70 de ani. Peste 3,7 milioane de refugiaţi au părăsit până acum Ucraina. Mulţi dintre ei au 

trecut şi prin România. Şi, desigur, interdependenţa economică globală a dus la extinderea crizei energetice postpandemice. 

Dar lumea îşi revine din şocul iniţial. La o lună de la declanşarea invaziei ruse în Ucraina, pentru prima dată în istorie, o 

confruntare militară, ce ar fi fost considerată altădată locală, este o preocupare comună pentru statele lumii. Este urmarea 

directă a modului interdependent în care economia mondială funcţionează acum.  

Lucru demonstrat şi de rezoluţia adoptată săptămâna trecută de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, 

votată cu majoritate copleşitoare de către statele membre, inclusiv de România.  

Documentul reconfirmă suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Ucrainei. Şi, de asemenea, cere încetarea 

imediată a ostilităţilor Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei.  

În acelaşi timp, intervenţia militară a Rusiei în Ucraina a transformat fundamental în aceste patru săptămâni mediul de 

securitate. Toate avertismentele care indicau Rusia ca un pericol iminent în regiunea Mării Negre s-au confirmat. 

Dar noua situaţie geopolitică a găsit Alianţa Nord-Atlantica mai unită ca oricând, Iar Summitul extraordinar NATO de 

săptămâna trecută a fost răspunsul aşteptat şi adecvat în faţa noii provocări. 

Liderii NATO au convenit că trebuie oferit sprijin suplimentar Ucrainei, ajutând la susținerea dreptului fundamental la 

autoapărare. S-a decis de asemenea întărirea flancului estic al Alianţei, consolidând prezența NATO aici. În acest sens au fost 

aprobate patru noi grupuri de luptă NATO, în România, Bulgaria, Ungaria, și Slovacia. Acestea se adaugă celor patru care se 
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află deja în țările baltice și în Polonia. Şi nu în ultimul rând, o serie de naţiuni, printre care şi România au anunţat creşterea 

cheltuielilor militare. 

Principala idee care a răzbătut din lucrările Summitului NATO a fost asumarea faptului că Alianţa Nord Atlantică și Uniunea 

Europeană sunt împreună pe aceeaşi baricadă și colaborarea lor este o coordonată esenţială  a  sistemului de apărare în Europa 

și în lume. Această conlucrare aşa cum a fost ea reafirmată reprezintă o garanție de securitate şi pentru România. 

Acum, când vorbim, poporul ucrainian rezistă cu hotărâre şi curaj, luptând unit pentru libertate şi un viitor mai bun. Iar 

România este solidară cu Ucraina. 

Şi a fost din primul moment al declanşării războiului. Într-o mobilizare fără precedent, Guvernul României, autorităţile locale, 

Biserica Ortodoxă Română firme private, organizaţii neguvernamentale şi simplii cetăţeni au oferit ajutor necondiţionat şi 

gratuit ucrainenilor care fug din calea războiului. 

Da, România ştie ce este demnitatea şi va fi alături de Ucraina în momentul crucial al aderării la Uniunea Europeană. 

România ştie ce este demnitatea şi va apăra mereu dreptul la libertate, suveranitate şi autodeterminare al fiecărei naţiuni.  

România va promova mereu pacea şi valorile europene. România suntem noi. 

 

Deputat 

Viorel Salan 

*** 

 

Prezența PSD la guvernare a adus stabilitate și predictibilitate pentru populație și economie 

 

Stimați colegi parlamentari, 

 

La fel cum a procedat anul trecut cu introducerea în Buget a pachetului social, imediat cum a ajuns la guvernare și în primele 

trei luni ale acestui an, PSD a determinat măsuri de sprijin social și economic, care reprezintă 3,4% din PIB.  

46 de miliarde de lei este impactul financiar al măsurilor și politicilor, pentru sprijinul acordat cetățenilor și companiilor 

românești, de la începutul anului. Dintre acestea, 20 de miliarde de lei reprezintă programe pentru susținerea investițiilor și 

realizarea de reconversii de la economia de consum către economia de producție, tranziția la economie verde și tehnologii 

digitale. În același timp, 14 miliarde lei au fost alocate pentru efortul de menținere a unor prețuri suportabile la energie 

electrică și la gaz pentru economie și cetățeni pe întreg parcursul acestui an. Sunt peste 3,5 milioane de gospodării, beneficiari 

direcți. De asemenea, 12 miliarde de lei este dimensiunea majorărilor de venituri de la începutul anului pentru categoriile 

vulnerabile de populație, ca urmare a creșterii pensiilor și alocațiilor pentru copii. Toate acestea sunt fapte palpabile și 

reprezintă ceea ce s-a făcut într-un timp foarte scurt, cu resursele existente. Efectul se reflectă deja în încetinirea ratei de 

creștere a inflației și menținerea într-o zonă care să permită intervenția asupra celorlalte componente de risc, respectiv 

combustibil și alimente. 

Vom continua să promovăm astfel de măsuri și să determinăm guvernul să aplice programe realiste, în special pe baza 

absorbției fondurilor europene, care să mențină echilibrele economice, să reducă inflația și să crească veniturile. 

PSD are în curs de elaborare un nou set de măsuri și programe, atât pentru populație cât și pentru mediul economic, care pun 

accent deosebit pe atragerea și utilizarea fondurilor europene. Este extrem de important ca România, mai ales în actualul 

context economic și geopolitic, să exploateze toate oportunitățile pentru a utiliza efectiv toate resursele financiare europene pe 

care le poate accesa. 

Dacă PSD nu ar fi intrat la guvernare și nu ar fi impus măsuri sociale pentru populație și de protejare și stimulare a activității 

IMM-urilor ar fi fost mult mai rău, și pentru cetățeni și pentru economie. Beneficiarii direcți sunt milioane de cetățeni români 

și mii de antreprenori.  

Vreau să atrag atenția și asupra deciziilor luate de PSD pentru sprijinirea unor salariați care au fost direct afectați de sancțiunile 

impuse în contextul conflictului din Ucraina. Astfel, la inițiativa PSD, guvernul va acorda indemnizații de șomaj salariaților 

din companiile care au suferit din cauza sancțiunilor împotriva Rusiei. PSD le salvează astfel locurile de muncă și le asigură 

venituri pentru a putea trece peste această perioadă de criză.  

Așadar, PSD face guvernare pentru toți românii, indiferent de categoria socio-profesională sau de faptul că sunt angajați sau 

antreprenori, tineri sau seniori, că locuiesc în mediul rural sau în urban. 

Vă mulțumesc!  
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Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 

*** 

 

PSD consolidează sistemul sanitar prin creșterea accesului românilor la servicii medicale, programe de prevenție și 

medicamente inovative 

 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 

 

Cu toate că țara noastră a depășit cu bine și ultimul val al pandemiei, Ministerul Sănătății a fost prevăzător și a elaborat un act 

normativ, aflat deja în transparență, prin care să poată fi menținută infrastructura sanitară și capacitatea de răspuns în cazul 

revenirii la o creștere a cazurilor de COVID. 

Mai mult decât atât, se continuă dezvoltarea sistemului sanitar prin implementarea unei noi strategii naționale pentru sănătate, 

care a fost anunțată săptămâna trecută de profesorul Alexandru Rafila. Astfel, ministrul social democrat al Sănătății elimină 

derapajele și din pandemie și asigură accesul nediscriminatoriu al românilor, la serviciile medicale. Noua Strategie Națională 

pentru Sănătate pune în centrul său ideea de prevenție, de intervenție timpurie în cazul cât mai multor boli și patologii prin 

implicarea activă a medicilor de familie. În paralel, PSD cere să fie stabilite criterii clare pentru construcția spitalelor prevăzute 

în Planul Național de Redresare și Reziliență, astfel încât modernizarea infrastructurii spitalicești să fie corelată cu o nouă 

politică de resurse umane. 

Pe 25 martie, Guvernul a aprobat proiectul de Hotărâre privind aprobarea programelor naționale de sănătate, care a fost realizat 

de Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate și care prevede noi subprograme de screening și noi 

beneficiari.  

În cadrul programelor naționale de sănătate derulate de Ministerul Sănătății s-a introdus Programul național de screening 

organizat pe baze populaționale pentru boli cronice cu impact asupra sănătății publice cu subprogramul de screening pentru 

cancerul de col uterin; subprogramul de screening pentru cancerul de sân; subprogramul de screening pentru cancerul colo 

rectal; subprogramul de screening pentru depistarea infecțiilor cronice cu virusuri hepatice B/C/D care se desfășoară în regim 

pilot finanțat din fonduri externe nerambursabile. 

De asemenea, tot în urmă cu câteva zile, Ministerul Sănătății a avizat extinderea listei de medicamente gratuite și compensate 

prin introducerea a 34 de molecule noi, destinate pacienților cu afecțiuni neurologice și Parkinson, afecțiuni oncologice, diabet 

zaharat, ciroză biliară, boli endocrine și metabolice, boli cronice ale rinichiului, boli degenerative ale ochiului, dar și pentru 

tratarea bolilor rare cum sunt hemofilie și talasemie, hipertensiune pulmonară, amiotrofie spinală, amiloidoză și angioedem 

ereditar. Toate vor fi valabile începând cu data de 1 aprilie 2022.  

Vreau să subliniez faptul că este a doua actualizare din acest an a listei de medicamente compensate și gratuite pentru pacienții 

cu boli cronice grave, ceea ce denotă interesul ministrului Sănătății pentru creșterea accesului pacienților la tratamente de 

ultimă generație.  

În același timp, vreau să mai remarc activitatea la nivel internațional a ministrului social-democrat al Sănătății, în ceea ce 

privește colaborarea cu Organizația Mondială a Sănătății. Pe 22 martie a fost semnat  Acordul Bienal de Cooperare între 

Ministerul Sănătății din România și Organizația Mondială a Sănătății – Biroul Regional Europa, 2022-2023, care prevede 

creșterea accesului pacienților români la serviciile esențiale de sănătate, consolidarea capacității de pregătire și răspuns la 

situațiile de urgență ale serviciilor de asistență medicală și sănătate publică, actualizarea planurilor de pregătire a resurselor 

umane, îmbunătățirea accesului la medicamente, vaccinuri, diagnostic și dispozitive esențiale pentru asistența medicală 

primară, precum și acțiuni pentru digitalizarea sistemului de sănătate. 

În concluzie, ceea ce se poate desprinde din prezentarea tuturor demersurilor și acțiunilor întreprinse Ministerul Sănătății în 

frunte cu colegul nostru deputat, profesorul Alexandru Rafila arată interesul și preocuparea reală față de modul în care e tratat 

fiecare pacient. Fără nicio discriminare, toți românii au acces la analize și medicamente, ceea ce în esență reprezintă 

responsabilitatea pe care PSD și-a asumat-o față de consolidarea și dezvoltarea sistemului sanitar românesc în momentul 

intrării la guvernare, în plină pandemie. Așadar, PSD la Ministerul Sănătății nu doar că a reușit să facă față ultimului val 

pandemic de COVID, fără a fi afectată capacitatea sistemului medical național, dar a și început să vină cu soluții reale și 

concrete pentru toate categoriile de pacienți prin implementarea de noi programe de sănătate publică. România are nevoie de 

un sistem sanitar centrat pe nevoile cetățeanului, iar acest lucru îl pune în practică PSD, încă din momentul în care a solicitat 

portofoliul Sănătății în actualul guvern.     
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Vă mulțumesc.  

 

Deputat 

Alina-Elena Tănăsescu 

*** 

 

Nu există sănătate fără sănătate mintală 

 

Domnule Președinte, 

Stimați colegi, 

Doamnelor și domnilor, 

 

Pandemia de COVID-19 a avut un impact major asupra sănătății mintale a oamenilor din întreaga lume. Unele grupuri, 

inclusiv lucrătorii din domeniul sănătății și alți lucrători din prima linie, studenții, persoanele care trăiesc singure și cei cu 

afecțiuni preexistente de sănătate mintală, au fost afectate în mod deosebit. În acest comtext putem spune ca si serviciile pentru 

tulburări mentale, neurologice și de consum de substanțe au fost semnificativ perturbate. 

Anul trecut, în septembrie, în timpul Adunării Mondiale a Sănătății, guvernele din întreaga lume au recunoscut nevoia de a 

extinde serviciile de sănătate mintală de calitate la toate nivelurile.  

Situatia starii de sanatate mintala a populatiei este sau ar trebui, in cazul Romaniei, sa reprezinte una dintre prioritatile si 

obiectivele nationale strategice. 

Stimati colegi, 

Cu totii trebuie sa recunoastem si sa intelegem faptul ca stresul in randul populatiei a crescut enorm, ca izolarea fizica si 

sociala atrage dupa sine consecinte inimaginabile si ca teama permanenta traita pentru securitatea si siguranta fiecaruia dintre 

noi si a persoanelor dragi conduce la fisuri majore in sanatatea mintala. De asemenea, problemele economice cu care se 

confrunta milioane si milioane de oameni, fenomenul de fake-news, lipsa informarii si educarii coerente, la care adăugăm si 

cele 33 de zile ale conflictului armat din Ucraina, atrag dupa sine o creștere pe termen lung în numărul și severitatea 

problemelor de sănătate mintală la orice nivel de varsta. 

Doamnelor si domnilor, 

Sanatatea mintala este una dintre conditiile cheie in orice stat.  La noi se constată anual o subinvestire în sănătatea mintală.  

Guvernul ar trebui să aibă o strategie, sa elaboreze si sa implementeze un Plan National de Actiune privitor la sanatatea 

mintala din Romania. 

A venit momentul ca, asa cum acordam si se acorda- si pe buna dreptate!- atentie sanatatii fizice, educatiei, masurilor sociale, 

economiei si fiscalitatii, sa repozitionam corect si sanatatea mintala a romanilor pe lista de prioritati a noastra a tuturor.  

In lipsa unui plan de actiune, nu putem vorbi despre sănătate fără sănătate mintală! 

Vă mulțumesc! 

Deputat 

Vasilică Toma 

 

*** 

 

Primul Summit Nato în vreme de război 

 

Liderii NATO s-au reunit joi, 24 martie 2022, la Bruxelles, într-una dintre cele mai importante reuniuni din istoria Alianței.  

La o lună de la invazia Rusiei asupra Ucrainei, reuniți la Bruxelles, șefii de stat și de guverne din țările membre și-au reafirmat 

hotărârea de a se opune regimului de la Kremlin.  

Războiul neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei ridică o problemă fundamentală în fața valorilor și normelor ce au adus 

securitate și prosperitate tuturor celor de pe continentul european, de aceea alianța trebuie să activeze toate articolele privind 

consolidarea capabilităților și capacității individuale și colective de a rezista tuturor formelor de atac, pentru siguranța celor 

peste un miliard de cetățeni pe care îi apără.  
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Această consolidare a capacității și capabilităților pentru securitatea alianței și a regiunii transatlantice necesită resurse 

adecvate, în special în ceea ce privește apărarea cibernetică, chimică, biologică, radiologică și nucleară, dar, în special, este 

nevoie de apărare împotriva dezinfomării.  

România este în siguranță, face parte din cea mai mare și puternică alință din lume, iar consolidarea Flancului Estic și 

poziționarea grupului de luptă aprobat de NATO în țara noastră reprezintă garanții vertitabile ale faptului că acum statele sunt 

mai unite ca niciodată atât în NATO, cât și în relația transatlantică. În mod cert, războiul din țara vecină are și va avea în 

continuare repercursiuni de natură economică atât asupra României, cât mai ales asupra Republicii Moldova. 

Am observat cu îngrijorare că din nicio declarație a liderilor întruniți la Bruxelles în cadrul alianței NATO nu reieșea că 

situația din Transnistria a figurat pe agenda summitului din 24 martie.  

Frații noștri de peste Prut trebuie susținuți în drumul lor proeuropean și proNato, dar în egală măsură, în acest moment, trebuie 

apărați și susținuți să se decupleze de la energia și gazele din Rusia, întrucât, pe lângă cele două state aflate în război, 

Republica Moldova este următoarea cea mai afectată economic din cauza războiului.  În acest moment, Republica Moldova 

este captivă, primește energie doar din două surse, Rusia și Transnistria.  

Desigur, Uniunea Europeană și NATO pot furniza sprijin din acest punct de vedere Republicii Moldova prin finanțări, transfer 

de energie, etc. 

În aceste momente de grea încercare trebuie să fim uniți, solidari, atât cu țările din cadrul alianței, cât și cu țările partenere, 

doar împreună suntem puternici, dar mai ales, dând dovadă de bună-vecinătate față de vecinii noștri refugiați să nu uităm nici 

de cetățenii români și de economia românească. 

Vă mulțumesc! Să avem pace, prosperitate și să ne fie bine la noi în țară. 

 

Deputat 

Daniel Tudorache 

 

*** 

 

Relansarea proiectului voucherelor de vacanță 

reprezintă relansarea turismului românesc! 

 

Domnule președinte,  

Stimați colegi,   

Dragi români, 

 

Relansarea proiectului privind acordarea voucherelor de vacanță nu este doar o reușită a Partidului Social Democrat în cadrul 

coaliției sau a guvernării, ci este o reușită în primul rând a turismului românesc, care iată că după o perioadă de provocări 

cauzate de pandemia de coronavirus, primește în sfârșit gura de oxigen de care avea nevoie. 

Faptul că și partenerii de guvernare au recunoscut importanța susținerii unui program național care să vină atât în sprijinul 

antreprenorilor din turism cât și în ajutorul micilor întreprinzători, a proprietarilor de pensiuni sau chiar a agroturismului, 

demonstrează faptul că România beneficiază în acest moment de o coordonare între partidele de guvernământ, stabilitate 

politică și predictibilitate pentru investitori, fapt ce va genera neîntârziat creșterea economiei românești.  

Începând cu acest an, voucherele de vacanță vor putea fi acordate și în sistemul privat, cu multiple beneficii pentru 

antreprenorii care vor decide să acorde acest tip de facilități propriilor angajați. Printre aceste posibilități se numără 

deductibilitatea fiscală în procent de 100%, în limita a 13.800 lei pentru fiecare angajat, în fiecare an fiscal şi scutirea de 

contribuţia asiguratorie pentru muncă, din salariul brut al angajatului. 

Ca fost primar al unei localități din Munții Apuseni, o zona cu un potențial turistic imens, și din postura de deputat ales al 

județului Alba, salut determinarea tuturor celor care au pus umărul la relansarea acestui proiect în timp util pentru acordarea 

facilităților înaintea vacanței de Sfintele Sărbători Pascale. Cu atât mai mult cu cât anumite opinii neavizate, dar vocale, s-au 

grăbit să îi pună cruce.  

Dragi români,  

România deține un potențial turistic comparabil cu cel al celor mai puternice state ale Europei. Biodiversitatea și sălbăticia 

unor zone precum Delta Dunării sau Munții Apuseni, nu se mai regăsesc astăzi pe continent nici măcar în cele mai nordice 

zone.   
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Promovarea turismului intern și încurajarea antreprenorilor locali, din fiecare județ, de a se extinde și de a dezvolta noi servicii 

la standarde tot mai înalte, coroborat cu inițiativa domnului viceprim-ministru Sorin Mihai Grindeanu, ministrul 

Transporturilor, de a accelera interconectarea regiunilor istorice cu restul Europei, prin infrastructura rutieră de mare viteză, 

feroviară sau aviatică, prin construcția de noi aeroporturi, va deschide un nou capitol în dezvoltarea turismului din România.  

În încheiere, vă invit să veniți cu toată încrederea în județul Alba, județul Unirii tuturor românilor, să bătătoriți cărările 

Munților Apuseni, să vizitați locurile unice din Munții Șureanu, să parcurgeți la pas Cheile Râmețului, Valea Frumoasei, Roșia 

Montană sau Transalpina. Acestea sunt doar câteva puncte de atracție turistică, dar vă garantez că în fiecare colț al județului ați 

ajunge veți descoperi nu doar peisaje de poveste și oameni binevoitori, ci poate cel mai important lucru, spiritul autentic 

românesc care ne-a făcut să rămânem uniți și să dăinuim peste milenii.  

 

Deputat 

Radu-Marcel Tuhuț 

 

*** 

 

Pentru ca românii să nu cadă pradă propagandei, instituțiile de control trebuie să acționeze hotărât, apărând interesele 

cetățenilor 

 

Doamnelor și domnilor deputați, 

  

Săptămânile trecute am fost cu toții surprinși de creșterea alarmantă a prețurilor la carburanți. În aceste zile, ne confruntăm cu 

o creștere treptată a prețurilor la alimentele de bază. Iar toate aceste scumpiri se suprapun peste ceea ce este, de luni de zile, o 

criză a prețurilor la energie. 

Românii sunt asigurați de autorități că aceste creșteri de prețuri sunt artificiale, că nu există probleme cu stocurile de carburanți 

sau cu cele de alimente. Iar aceste asigurări, absolut corecte și necesare, sunt dublate de apeluri către oameni să nu cadă în 

plasa acțiunilor de propagandă, care vizează destabilizarea societății, prin inducerea panicii. Sunt de acord cu toate aceste 

semnale pe care Guvernul și alte autorități le transmit și fac și eu un apel către români să evite minciunile și propaganda menite 

să ne destabilizeze și să ne dezbine. 

Dar, dincolo de asta, trebuie să înțelegem cu toții că, atunci când prețurile cresc nejustificat, aceste creșteri sunt cât se poate de 

reale, nu propagandă. Ele sunt făcute de oameni și de companii care consideră că situația complicată din prezent este o 

oportunitate sau, mai degrabă, un pretext perfect să ia decizii care le cresc în mod incorect profiturile.  

La fel de gravă ca propaganda este și lăcomia, mai ales când pentru satisfacerea ei se ”mușcă” dintr-o societate în care oamenii 

depun eforturi pentru a trăi decent.  

Prin urmare, cred că este absolut necesar ca, dincolo de lupta cu propaganda, să existe acțiuni clare din partea autorităților de 

control prin care să fie descurajate comportamentele speculative ale agenților economici. Autoritățile au o datorie față de 

români să îi protejeze, o datorie care trebuie îndeplinită cu și mai multă determinare și celeritate acum, când vorbim despre o 

situație care generează foarte multe vulnerabilități. 

Oamenii trebuie să simtă că această datorie este îndeplinită cu prisosință pentru că, apropo de progandă, știm mulți dintre noi 

că există interes din partea celor care nu sunt prietenii României de a-i convinge pe români că guvernarea i-a uitat în această 

perioadă grea, că atenția se duce exclusiv către alte lucruri. Această propagandă nu poate fi combătută decât prin acțiuni ferme, 

în sensul celor la care am făcut apel aici.  

Vă mulțumesc. 

Deputat 

Laura Vicol 

*** 

 

Pot să mai aștepte cele 15 milioane de euro? 

 

O știre importantă, de la Cluj, a trecut ușor neobservată zilele acestea, însă miza este suficient de mare pentru a trece cu 

vederea ce s-a întâmplat recent în comuna Florești, județul Cluj. Un proiect semnificativ pentru cultura și istoria noastră a fost 

blocat zilele trecute de către consilierii locali USR-Plus Florești, ale căror încurcături au început să coste resurse, oportunități 
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și istorie. Proiectul de hotărâre prevede trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Florești în domeniul public al 

statului, intrând astfel în administrarea Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei și permițând înființarea unui nou complex 

muzeal într-o zonă rurală din județul Cluj, prin extinderea Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei. Acest complex muzeal 

ar urma să fie construit din fonduri asigurate prin Planul de Redresare și Reziliență, mai exact 15 milioane de euro, pe care 

suntem la un pas de a-i pierde, din cauza indolenței consilierilor locali din partea USR-Plus. 

Justificarea amănării sau chiar blocării a proiectului în cauză este cel puțin revoltătoare. Cei șase consilieri USR-Plus care au 

votat pentru retragerea proiectului de pe ordinea de zi și-au motivat votul susținând că nu au avut timp să studieze proiectul, 

deși acesta este public încă din iunie 2021. În aceste condiții, nu putem să nu ne întrebăm cu ce își ocupă timpul consilierii 

locali ai USR-Plus din comuna Florești și pentru ce sunt plătiți, din bani publici, dacă nu reușesc nici măcar să se informeze în 

legătură cu proiectele importante de pe ordinea de zi? Vom amâna alocarea celor 15 milioane de euro pentru înființarea 

complexului muzeal de la Florești până când consilierii locali ai USR își vor face timp să studieze proiectul? Sau este absolut 

irelevant dacă vom avea sau nu o instituție culturală care să prezinte, printre altele, în format fizic și digital, istoria etniilor care 

au trăit pe teritoriul Transilvaniei de-a lungul secolelor? Se pare că atitudinea delăsătoare cu care am tratat întocmirea Planului 

de Redresare și Reziliență a fost atât de molipsitoare încât a ajuns și în plan local, până la nivelul consilierilor locali, care nu se 

grăbesc, nici ei, să primească fondurile garantate prin PNRR. 

Așa cum ne-au obișnuit, cel puțin la nivel de discurs, reprezentanții USR-Plus ar trebui să fie exponenții reformelor realizate 

hic et nunc, ai ideilor și inițiativelor inovatoare, transformate rapid în realitate. Sau această atitudine generală este valabilă doar 

în cazul proiectelor de pe agenda USR-Plus? Căci se pare că avem de-a face, fără îndoială, cu o dublă măsură. Când vine vorba 

de a desființa de dragul reformei, reprezentanții acestui partid sunt cât de poate de prompți și bine „informați” în legătură cu 

proiectele. Însă, când trebuie să construiască ceva, USR-iștii nu se grăbesc deloc. Neîndoielnic, e mult mai ușor să dărâmi 

ceva, decât să construiești. Dar în cazul de față, nimeni nu le-a cerut consilierilor locali USR Florești să pună bazele unei 

construcții, ci doar să citească textul unui proiect și să voteze în cunoștință de cauză. 

 

Deputat 

Ioan Vulpescu 

*** 

 

În trei luni de guvernare PSD a determinat măsuri de sprijin social și economic în valoare de peste 9 miliarde de euro! 

 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 

 

Scopul pentru care PSD a intrat la guvernare este deja cunoscut de toată lumea, iar noi, ca partid social-democrat, nu putem 

decât să ne declarăm satisfăcuți, pentru moment, de măsurile pe care am reușit să le promovăm și să le și legiferăm. Mulți vor 

spune că se putea face mai mult, însă eu voi face trimitere la starea economică a României de dinainte de intrarea PSD la 

guvernare și vă voi spune, cu mâna pe inimă, că este maxim ce s-a putut repara, într-un timp atât de scurt, cu resursele limitate 

pe care le-am avut la dispoziție.         

În trei luni de guvernare PSD a determinat măsuri de sprijin social și economic echivalente a 3,4% din PIB! Vorbim despre 

peste 9 miliarde de euro care au făcut ca milioane de cetățeni români și zeci de mii de companii să poată trece mai ușor peste 

inconvenientele create de scumpirile induse de liberalizarea și criza fără precedent a energiei. Acesta a fost, stimați colegi și 

colege, impactul financiar al măsurilor și politicilor susținute de PSD, de la începutul anului, pentru a sprijini cetățenii și 

companiile românești. 

Dacă PSD nu s-ar fi aflat acum la guvernare, programele pentru susținerea investițiilor și realizarea de reconversii de la 

economia de consum către economia de producție, tranziția la economie verde și tehnologii digitale, nu ar fi beneficiat de 

suma de 20 de miliarde lei.   

Cetățenii și economia țării nu ar beneficiat de 14 miliarde lei ca sumă componentă a unui efort de menținere a unor prețuri 

suportabile la energie electrică și gaze, pe întreg anul 2022. Nu în ultimul rând, dacă PSD nu ar fi intrat la guvernare, pensiile 

și alocațiile copiilor nu ar fi crescut, acestea fiind măsuri susținute cu insistență de PSD ca parte a unui pachet social care s-a 

ridicat la valoarea de 12 miliarde de lei.  

Stimați colegi,            

PSD îi asigură pe toți românii că ceea ce și-a propus și a promis să realizeze atunci când a intrat la guvernare, va pune în 

practică. Vor urma noi seturi de măsuri și programe, atât pentru populație cât și pentru mediul economic, care vor pune accent 
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pe reducerea inflației, pe creșterea veniturilor populației, dar mai cu seamă pe atragerea fondurilor europene, ca o condiție 

esențială în actualul context economic și geopolitic.         

Ținând cont de actualul context economic mondial și de provocările care ne așteaptă, lansez un apel către toți colegii 

parlamentari, indiferent de partidul din care face parte, să se alăture demersului nostru de a găsi și a pune în aplicare soluții 

care să aducă bunăstare și stabilitate în viața românilor.  

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Mihai Weber 

 

*** 

 

 

➢ Întrebări 

 

 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 

 

Impactul cheltuielilor publice suportate de administrația publică centrală și locală din România pentru gestionarea 

situației refugiaților din Ucraina 

 

Stimate domnule prim-ministru,  

 

Având în vedere conflictul din Ucraina care a determinat un flux semnificativ de refugiați ucraineni care fug din calea 

războiului și tranzitează sau se stabilesc în România, vă rog să-mi comunicați care este impactul cheltuielilor publice suportate 

de administrația publică centrală și locală din România pentru gestionarea situației acestor persoane.  

Vă rog să detaliați pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv cazare, hrană, transport, consiliere, asistență medicală, alte 

servicii de asistență socială, traducere etc.  

Solicit răspuns în scris.  

  

   

Deputat 

Mirela-Elena Adomnicăi 

 

*** 

 

Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 

   domnului Attila-Zoltan Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  

  domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 

 

Completarea Codului Administrativ prin decontarea navetei funcționarilor publici care au domiciliul/reședința în altă 

localitate decât cea în care își are sediul instituția publică în care își desfășoară activitatea 

 

Stimate domnule ministru,  

 

Având în vedere faptul că banii cheltuiți cu naveta reprezintă unul dintre principalele impedimente pentru rezidenţii urbani în 

ocuparea posturilor din mediul rural în cadrul unităților administrativ teritoriale, consider că este necesară completarea Codului 

Administrativ pentru decontarea acestor sume de către autoritatea sau instituția publică unde funcționarii publici își desfășoară 

activitatea.  

Vă rog să-mi transmiteți poziția instituției pe care o reprezentați cu privire la oportunitatea unui astfel de inițiative legislative.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 9 - 2022  
Săptămâna 28 martie – 1 aprilie 2022  

 

 

58 

 

Situaţia cea mai acută se întâlneşte în cazul secretarilor generali, unde specificul îngust al studiilor de specialitate necesare 

ocupării funcţiei publice limitează foarte mult posibilitatea ocupării posturilor vacante cu rezidenţi ai comunei vizate, fiind 

imperios necesară crearea condiţiilor pentru atragerea de personal calificat din mediul urban sau din alte localităţi de unde este 

posibilă naveta.  

De aceea, am în vedere să propun modificarea Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ prin 

asigurarea pentru funcționarii publici care au domiciliul sau reședința în altă localitate decât cea în care își are sediul 

autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia își desfășoară activitatea, a transportului între localitatea de 

domiciliu/reședință și cea în care își desfășoară activitatea, sau decontarea cheltuielilor de transport efectuate.   

În condițiile în care, în multe autorități/instituții publice din mediul rural, o parte dintre funcționarii publici locuiesc în alte 

localități decât cea în care își desfășoară activitatea, se impune asigurarea/decontarea transportului. Măsura asigură condiţiile 

necesare profesionalizării administraţiei publice locale din mediul rural, întrucât stabileşte premizele atragerii spre această 

zonă a funcţionarilor publici din mediul urban, cu o bună experienţă şi pregătire profesională.  

În actuala formă a Codului Administrativ, posibilitatea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a 

funcționarilor publici din cadrul autorităților locale, care nu dispun de locuință în localitatea unde au postul, nu este 

reglementată, deși reprezintă un stimulent necesar pentru această categorie de personal, care este esențială în desfășurarea 

activității unei unități administrativ teritoriale.   

Situația este asemănătoare cu cea a decontării cheltuielilor cu efectuarea cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar 

din învățământul preuniversitar de stat, din învățământul special și din centrele de resurse și asistență educațională, care nu 

dispun de locuință în localitatea unde este situată unitatea de învățământ la care au postul. Sumele destinate navetei acestor 

categorii de beneficiari se asigură din veniturile proprii ale bugetelor locale și din sumele defalcate din taxa pe valoare 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.  

Având în vedere că activitatea funcționarilor publici în cadrul unei unități administrativ teritoriale, în special a secretarilor este 

obligatorie în asigurarea respectării principiului legalității în activitatea de emitere şi adoptare a actelor administrative, este 

obligatorie prezența permanentă a acestora în cadrul primăriei.  

În vederea elaborării acestei inițiative legislative am avut mai multe consultări cu reprezentanții Corpului Profesional al 

Secretarilor Generali ai Comunelor din România, respectiv Consiliul Director Național, a căror adresă, Decizia nr. 1 din 14 

decembrie 2021, care susțin modificările propuse, este atașată la această întrebare.  

Solicit răspuns în scris.  

 

Deputat 

Mirela-Elena Adomnicăi 

 

*** 

 

Adresată domnului Carol-Eduard Novak, ministrul Sportului 

 

Rezultatele OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de vouchere pentru încurajarea și 

sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță 

 

Domnule ministru, 

OUG 157/2020 prevede ca toți copiii născuți între 1.01.2005 și 31.12.2014 și care s-au legitimat pentru prima dată la un club 

sportiv, deținător al certificatului de identitate sportivă, emis de Ministerul Sportului, să primească un ajutor financiar de 300 

de lei, sub formă de vouchere, pentru echipamente sportive. Această formă de sprijin a fost destinată copiilor din sistemul de 

învățământ primar și gimnazial astfel încât să-și poată continua antrenamentele într-un cadru organizat și sigur, având în 

vedere pericolele pe care le-a generat actuala pandemie.     

Vă rog să-mi precizați câți copii au beneficiat de această măsură, dar și câți dintre acești beneficiari se regăsesc legitimați la un 

club sportiv și continuă să practice respectiva activitate fizică, luând în considerare și scăderea interesului pentru acest 

domeniu, manifestată de toate segmentele de vârstă.  

Solicit răspuns scris.  

Deputat 

Adrian Alda 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 9 - 2022  
Săptămâna 28 martie – 1 aprilie 2022  

 

 

59 

 

 

*** 

 

Adresată domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 

 

Susținerea firmelor afectate de conflictul din Ucraina 

 

Stimate domnule ministru,  

 

Pandemia Covid-19 a creat grave probleme firmelor românești. Toată lumea spera că, după ce pandemia va trece, firmele se 

vor putea redresa și reintra într-un ritm normal. Însă, conflictul din Ucraina generează noi probleme agenților economici 

români. Sunt multe firme din țara noastră care sunt afectate direct ori indirect de conflictul din Ucraina.   

Pe rând, ministerul muncii și cel al finanțelor au anunțat măsuri care vin în sprijinul operatorilor economici și al angajaților 

acestora. Una dintre măsuri este aceea prin care angajaţii firmelor afectate direct ori indirect de invazia Ucrainei, care se află în 

şomaj tehnic din cauza efectelor războiului din Ucraina, vor primi indemnizaţie de 75% din salariul de bază, suportată din 

bugetul asigurărilor pentru şomaj. Ministrul de finanțe a anunțat că la nivelul Comisiei Europene a fost aprobat cadrul 

temporar de ajutoare de stat, un cadru pe care țara noastră l-a solicitat încă de la începutul conflictului din Ucraina.  

Domnule ministru, având în vedere că actualul context geopolitic lasă urme adânci asupra activității multor firme din țara 

noastră, aș dori să îmi comunicați dacă la nivelul ministerului pe care îl conduceți există un plan de măsuri pentru a sprijini 

firmele afectate de acest conflict. De asemenea, aș dori să îmi transmiteți dacă există la nivelul ministerului o evidență a 

firmelor românești afectate de conflictul din Ucraina.  

Solicit răspunsul în scris. Vă mulțumesc!  

  

Deputat 

Oana-Gianina Bulai 

*** 

 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 

Măsuri privind serviciile de recuperare/reabilitare medicală în România 

 

Stimate domnule ministru,  

 

Pandemia de coronavirus a scos la iveală multe dintre problemele cu care se confruntă sistemul medical din România. Am 

văzut că există multe lipsuri, atât în ceea ce privește dotările, cât și în privința personalului medical.   

Doresc însă, în rândurile următoare, să scot în evidență câteva dintre problemele existente în sistemul de reabilitre medicală și 

care afectează totodată și dezvoltarea turismului balnear.   

O primă problemă o reprezintă absența unei clasificări, în funcție de competență, a structurilor medicale prin care se asigură 

activitatea de asistență medicală ambulatorie, adică după modelul spitalelor. Acest lucru nu face decât să-i inducă în eroare pe 

pacienți, mai ales prin denumirile pompoase ale structurilor medicale. Spre exemplu, în domeniul privat, am ajuns să fim 

asaltați de expresia "centru de excelență", deși această noțiune nu e definită clar. Astfel de centre au apărut și în domeniul 

recuperării medicale, însă calitatea lor este îndoielnică.   

În timp ce în privat astfel de centre sunt tot mai multe, administrațiile publice locale nu au suportul legal necesar înființării 

unor adevărate centre de excelență în stațiunile balneare. Acest lucru s-ar putea schimba prin modificarea Titlului V al Legii 

nr. 95/2006, în sensul clasificării în funcție de competență a structurilor medicale prin care se asigură activitatea de asistență 

medicală ambulatorie, prin includerea "centrelor de excelență" în asigurarea serviciilor medicale ambulatorii.   

O altă problemă este aceea că există multe tipuri de unități prin care se poate asigura activitatea medicală de recuperare. Aceste 

unități nu sunt clar definite, nici măcar prin prisma competențelor și a serviciilor pe care le oferă. De asemenea, unitățile nu 

sunt adaptate condițiilor actuale de dezvoltare a sistemului de sănătate și a celui turistic.   

Având în vedere situația existentă, aș dori să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  
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1. Aveți în vedere modificarea legislației, în așa fel încât centrele de excelență să fie incluse în asigurarea serviciilor medicale 

ambulatorii?  

2. Ce alte măsuri mai poate lua Ministerul Sănătății pentru a îmbunătăți serviciile de recuperare medicală pe plan național, dar 

și pentru ca acestea să se adreseze unui număr cât mai mare de persoane?  

Solicit răspunsul scris.  

Deputat 

Vasile Cîtea 

 

*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Evaluarea modului în care se desfășoară inspecțiile școlare 

 

Stimate domnule ministru, 

Având în vedere că există mai multe nereguli semnalate de profesorii care au susținut inspecțiile de grad, dar au refuzat să facă 

publice aceste aspecte, consider că se impune să realizați o evaluare la nivelul mai multor județe în ceea ce privește modul în 

care se organizează inspecțiile școlare.  

 Consider că este inadmisibil ca profesorii care urmează să fie supuși unei inspecții școlare să fie nevoiți să pregătească un 

protocol de primire a inspectorilor, să fie puși în situația de a oferi cadouri pentru a nu fi penalizați.   

Performanța școlară a elevilor și a profesorilor are de suferit dacă se vor tolera și accepta astfel de comportamente din partea 

anumitor inspector școlari în evaluarea cadrelor didactice.   

Vă rog să-mi comunicați dacă ați adoptat vreo strategie prin care să puneți capăt unor astfel de practici, astfel încât să nu fie 

afectată activitatea didactică la nivelul învățământului preuniversitar.  

Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.  

Vă mulțumesc.  

 

Deputat 

Alexandra Huțu 

*** 

 

Adresată domnului Carol-Eduard Novak, ministrul Sportului  

 

Informații suplimentare privind respectarea prevederilor Legii nr.23/2022 

 

Stimate domnule ministru, 

  

În continuarea solicitării nr. 3657A/08.02.2022, având ca subiect „Respectarea prevederilor Legii nr.23/2022”, vă adresez 

rugămintea să ne comunicați un răspuns și la întrebarea numărul 2 din respectiva întrebare parlamentară. Menționez că în 

răspunsul primit în data de 7 martie 2022 am primit un răspuns incomplet. Informațile respective ne-ar ajuta să inițiem proiecte 

mai benefice pentru sportul românesc din Parlamentul României, sprijinind în acest sens inclusiv activitatea Ministerului 

Sportului. Astfel, reiterez rugămintea să ne comunicați un răspuns pentru următoarea întrebare:  

Cum veți asigura, în calitate de minister de resort, respectarea prevederilor și impunerea sancțiunilor conform Legii 23/2022? 

Există sau intenționați să creați o structură sau o comisie la nivelul Ministerului Sportului, menită să supervizeze aceste 

aspecte?  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral.  

 

Deputat 

Natalia-Elena Intotero 

 

*** 
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Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 

Implementarea PNRR în domeniul energetic 

 

Stimate domnule ministru,  

 

PNRR-ul este vital pentru succesul economic și social al României pe termen scurt și mediu. Domeniile de activitate ale 

ministerului pe care îl conduceți, precum și componentele asociate acestuia în PNRR sunt extrem de importante pentru 

circumscripția pe care o reprezint. În acest sens, vă adresez următoarele întrebări:     

1. Care sunt cele mai importante elemente din PNRR pentru domeniul energetic?  

2. Câți bani ați primit până acum pentru proiectele din PNRR?  

3. Sunt prevăzute întârzieri pentru anumite proiecte? Dacă da, care sunt motivele pentru acestea?  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral.  

Cu aleasă considerație, 

 

Deputat 

Natalia-Elena Intotero 

 

*** 

 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 

Implementarea PNRR în domeniul sănătății 

 

Stimate domnule ministru, 

  

PNRR-ul este vital pentru succesul economic și social al României pe termen scurt și mediu. Domeniile de activitate ale 

ministerului pe care îl conduceți, precum și componentele asociate acestuia în PNRR sunt extrem de importante pentru 

circumscripția pe care o reprezint. În acest sens, vă adresez următoarele întrebări:     

1. Care sunt cele mai importante elemente din PNRR pentru domeniul sănătății?  

2. Câți bani ați primit până acum pentru proiectele din PNRR?  

3. Sunt prevăzute întârzieri pentru anumite proiecte? Dacă da, care sunt motivele pentru acestea?  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral.  

 

 

Deputat 

Natalia-Elena Intotero 

 

*** 

 

Adresată domnului Bogdan-Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 

 

Situația personalului MAE 

 

Stimate domnule ministru,  

 

În cadrul unor interviuri susținute în anii trecuți, ați declarat faptul că ați găsit la MAE o „lipsă de motivație” și că aproximativ 

50% din personalul din serviciul exterior era detașat. Înțelegând misiunea instituțională dificilă pe care o aveți, vă adresez 

următoarele întrebări:  

1. În momentul actual, câte posturi există la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, atât în centrală cât și în serviciul exterior? 

Câte dintre posturile respective sunt ocupate?  
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2. Din posturile ocupate, care este procentajul personalului detașat în centrală și în serviciul exterior?  

3. Ce strategie ați identificat pentru eficientizarea procedurilor interne din Ministerul Afacerilor Externe și ce reforme 

administrative v-ați propus în mandatul dummneavoastră? 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral.  

 

Deputat 

Natalia-Elena Intotero 

 

*** 

 

Adresată domnului Marcel Boloș, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

 

Operaționalizarea cloud-ului guvernamental 

 

Stimate domnule ministru,   

 

Având în vedere criticile prezentate în spațiul public de către reprezentanții Asociației Patronale a Industriei de Software 

(ANIS) la proiectul de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru sistemul de guvernanță al cloud-ului guvernamental, 

o investiție majoră din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) care ar trebui să asigure transformarea digitală a 

României, vă rog să lămuriți următoarele aspecte:   

• În ce măsură, SRI și/sau STS vor avea un control asupra soft-ului tuturor instituțiilor publice și datelor tuturor cetățenilor din 

România?  

• Care este capacitatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru a asigura această operațiune complexă de 

digitalizare a statului român?  

• Câte sugestii și opinii cu valoare de recomandare au fost fi transmise în perioada de transparență decizională și ce au vizat 

acestea? Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris.  

 

Deputat 

Ioan Mang 

 

*** 

 

Adresată domnului Cătălin-Valentin Negoi-Niță, directorul Agenției Naționale Antidrog - Ministerul Afacerilor 

Interne  

 

Strategia națională antidrog 2021-2025 

 

Domnule Director,  

  

Agentia Nationala Antidrog este structura de specialitate din cadrul MAI mandată de Guvernul României pentru a asigura 

elaborarea Strategiei Naționale Antidrog pe baza unor analize și studii interne realizate în conformitate cu documentele 

stategice și coordonarea implementării acesteia în cooperare cu alte autorități relevante.  

Strategia națională antidrog este asumată ca document de politici publice în domeniu, conferind caracterul formal și 

legitimitatea răspunsului la fenomenul drogurilor. Așadar are un rol foarte important în elaborarea unei abordări concrete față 

de prevenirea și combaterea acestui fenomen la nivel național și implicit la elaborarea și implementarea planurilor de acțiune la 

nivel național și implicit și la nivel de județe și municipii.   

Ultima strategie națională antidrog a fost elaborată pentru perioada 2013-2020, în conformitate cu Strategia Uniunii Europene 

în domeniul drogurilor 2013-2020 și a urmat Strategiei Naționale Antidrog 2005-2012.   

Menționez că Uniunea Europeană a lansat încă din decembrie 2020 noua Strategie a Uniunii Europene în materie de droguri 

pentru perioada 2021-2025.  

Având în vedere cele menționate, vă rog să ne informați:  
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1. De ce s-a întârziat cu peste 1 an elaborarea unei noi Strategii naționale antidrog?  

2. Când se va elabora și implementa noua Strategie națională antidrog pentru perioada 2021-2025?  

Vă solicit răspunsul în scris. 

 

Deputat 

Florian-Claudiu Neaga 

*** 

 

Adresată domnului Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 

 

Aveți în vedere să luați în considerare solicitările IMM-urilor și să deblocați fondurile care pot fi accesate prin 

deschiderea Măsurii 4.1.1? 

 

Stimate domnule ministru, 

  

De ce ați luat decizia de a amâna pentru a treia oara măsura 4.1.1, care trebuia să vină cu granturi pentru investițiile de până 

într-un milion de euro, ceea ce pune într-o situație disperată peste 12.000 de companii românești. Măsura ar fi permis 

antreprenorilor să acceseze finanțarea totală de 430 de milioane de euro granturi europene, pentru investiții. Valoarea a fost 

deja aprobată de Comisia Europeană.  

De ce nu puneți capăt cât mai repede haosului cu fondurile europene destinate antreprenorilor români? De ce țineți deblocați 

banii care ar trebui să ajungă sub formă de granturi la mii de întreprinderi mici și mijlocii din România?   

Antreprenorii români au cheltuit bani, timp și resurse umane pentru a întocmi acest proiecte, ba chiar au îndreptat erorile, 

respectiv criteriile confuze care permiteau accesul profitorilor de fonduri europene. Iar acum sunt în aceeași situație ca pe 

vremea guvernării PNL-USR: banii pe care contau peste câteva săptămâni sunt întârziați pentru o perioadă nedeterminată!  

Mai mult decât atât, Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România a solicitat excluderea 

criteriului scăderii cifrei de afaceri dintre normele aplicate Măsurii 4.1.1. Diferențierea firmelor care aplică la Măsura 4.1.1 

„Investiții în activități productive” pe criteriul scăderii cifrei de afaceri produce un concurs de aplicații din partea firmelor care 

înregistrează cele mai mari scăderi ale cifrei de afaceri.  

După ce v-ați asumat public că la punctaj egal departajarea se face în primul rând pe ponderea echipamentelor şi utilajelor în 

grant, în al doilea rând pe numărul locurilor de muncă menținute sau create şi în al treilea rând pe ora şi data înscrierii în 

program, ați introdus în ultima variantă a programului că diferențierea se face pe scăderea cifrei de afaceri. Primele rezultate 

sunt date de numărul în creștere al anunțurilor online de vânzare al companiilor care au o scădere a cifrei de afaceri foarte 

mare, dar nu sunt competitive, în timp ce marea parte din IMM-urile care și-au menținut competitivitatea nu vor fi eligibile 

pentru accesarea măsurii din POC 4.1.1.  

Vă rog să-mi comunicați data la care veți lansa oficial acest program și dacă veți elimina criteriul scăderii cifrei de afaceri 

pentru a face diferențierea în primul rând în funcție de competitivitate, dotarea pentru activitățile de producție și personalul 

care îl are fiecare IMM în activitate sau urmează să fie angajat.  

Solicit răspuns în scris.  

 

Cu deosebită stimă,  

 

Deputat 

Daniela Oteșanu 

*** 
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Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Câți străini au sosit în România pentru a munci și câți au rămas? 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Statutul de membru al Uniunii Europene precum şi lipsa forței de muncă de pe piața muncii au condus la creşterea numărului 

de cetăţeni străini care doresc să lucreze pe teritoriul României. 

Principalele domenii de activitate conform codurilor CAEN, pentru care s-au eliberat adeverințe în vederea ocupării locurilor 

de muncă vacante, ce nu au putut fi ocupate deoarece nu a existat forță de muncă disponibilă, în perioada ianuarie – august 

2021, sunt: construcții, Horeca, transporturi. 

În practică, mai mulți operatori economici români cu experiență în angajarea persoanelor străine, cu precădere din ASIA, din 

diverse domenii de activitate, acuză faptul că lucrătorii străinii văd România ca pe o poartă de acces către Europa de Vest. 

Prin urmare, domnule ministru, vă rog să îmi transmiteți situația pe 2019, 2020, 2021 și pentru 2022 (ianuarie-martie) cu 

privire la numărul total al străinilor, din Asia, care au sosit în România, în baza avizelor de muncă și câți dintre aceștia au 

părăsit teritoriul României, care este perioada medie de ședere 

în țara noastră și către ce țări din Europa au plecat. 

Vă mulțumesc anticipat și vă rog să prezentați răspunsul în scris în termenul de 15 zile. 

 

Cu aleasă considerație, 

 

Deputat 

Ana-Loredana Predescu 

 

*** 

 

Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Referitor la deficitul de personal din structurile Ministerului Afacerilor Interne 

 

Stimate Domnule Ministru,  

 

La începutul acestui an, aţi aprobat Hotărârea nr. 67/2022 pentru modificarea pct. IV subpct. 3) din anexa la Hotărârea 

Guvernului nr. 477/2021 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru 

învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2021-2022.  

Hotărârea respectivă prevede suplimentarea cu 2.891 de locuri pentru anul I la învăţământul postliceal militar organizat de 

Ministerul Afacerilor Interne în anul şcolar 2021-2022, astfel încât cifra de şcolarizare să fie de 5559 de locuri.   

Aţi motivat la momentul respectiv că majorarea va contribui la reducerea deficitului de personal, pe care l-aţi estimat a fi în 

jurul valorii de 30.000 de posturi.  

În acest context, aş dori să îmi comunicaţi care este concret deficitul de ofiţeri cu care se confruntă Ministerul Afacerilor 

Interne, pe fiecare componentă în parte, respectiv Poliţie, Poliţie de frontieră, Jandarmerie, I.G.S.U., D.G.P.I. şi aviaţie.   

Vă mulţumesc.  

Solicit răspuns în scris. 

 

Deputat 

Viorel Salan 

 

*** 
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Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 

        domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 

 

Referitor la situaţia juridică a unor monumente istorice aflate în comuna Râu de Mori, judeţul Hunedoara 

 

Stimate Domnule Ministru,  

 

Am purtat o serie de discuţii cu autorităţile locale din comună Râu de Mori, judeţul Hunedoara, care mi-au adus la cunoştinţă 

următoarea situaţie:  

Pe teritoriul comunei există două monumente istorice, anume Cetatea Colţ, clasată sub cod LMI HD-II-a-A-034558 şi 

respectiv Curtea Cnezială a Cândeştilor, clasată sub cod: LMI HD-II-a-A-03428.   

Cetatea Colţ a aparţinut familiei Cândea, considerate, până în secolul al XVIIlea, cea mai influentă familie nobiliară din Ţara 

Haţegului, recunoscută pentru averile şi ambiţiile ei. Însă faima cetăţii a fost adusă de Jules Verne care  a scris romanul 

“Castelul din Carpaţi” inspirat şi de locurile pe care le-a vizitat în Ţara Haţegului.  

Din punct de vedere juridic există o documentație topografică, în care Cetatea Colț și terenurile pentru acces, zona de protecție, 

sunt înscrise în C.F. nr.62803, nr.62804, nr.62805, nr. 62806, nr. 62821, Râu de Mori, propietar tabular fiind Statul Român.  

În localitateaRâu de Mori se mai păstrează şi ruinele Curţii  Cneziale a Cândeştilor, cu zid de incintă cu metereze şi paraclis, 

biserică sală cu absidă poligonală, un unghi în ax, boltită de nervuri.  

Din punct de vedere juridic, monumentul este înscris în cartea funciară cu CF nr.545 Râu de Mori - Casă și curte, respectiv CF 

nr. 550 Râu de Mori - grădină.  

Cele două monumente se află în stare avansată de degradare, dar Primăria Comunei Râu de Mori nu poate interveni deoarece 

nu le poate prelua în administrare din cauza neclarităţilor de natură juridică în ceea ce priveşte proprietarul lor.  

Clarificarea statutului proprietăţii lor şi realizarea transferului în administrarea autorităţii publice locale ar putea deschide calea 

restaurării, consolidării şi conservării lor prin deschiderea unei linii de finanţare.  

În acest context, vă solicit să îmi comunicaţi care este regimul juridic de proprietate al celor două monumente istorice, aşa cum 

rezultă din documentele deţinute de către minister, să fie nominalizaţi cine sunt proprietarii de drept şi ce procedură ar trebui 

urmată pentru a finaliza transferul către autorităţile locale din comuna Râu de Mori, judeţul Hunedoara?  

Vă mulţumesc.  

Solicit răspuns în scris. 

 

Deputat 

Viorel Salan 

 

*** 

 

Adresată domnului Attila-Zoltan Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

 

Care este situația eligibilității proiectelor din programul Anghel Saligny la nivelul unităților administrativ teritoriale și 

a Consiliului Județean Botoșani? 

 

Stimate domnule ministru,  

 

Având în vedere că peste câteva zile se va finaliza etapa de analiză și în luna aprilie va demara procesul propriu-zis al derulării 

proiectele din programul Anghel Saligny în valoare de 50 de miliarde de lei, vă rog să-mi comunicați lista detaliată a 

proiectelor declarate eligibile pentru fiecare unitate administrativ teritorială din județul Botoșani, precum și din cele depuse de 

Consiliul Județean. 

În acest moment au fost finalizate normele metodologice și standardele de cost pentru fiecare tip de investiție?  

De asemenea, vă rog să-mi comunicați care este termenul la care finanțările odată aprobate vor putea fi accesate și decontate 

de fiecare primărie și Consiliu Județean?  

În ceea ce privește bugetarea programului Anghel Saligny, ați reușit asigurarea surselor de finanțare pentru toate proiectele 

declarate eligibile de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, astfel încât să se evite blocarea investiților de 
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la nivel local sau suspendarea acestora până la suplimentarea bugetului prin Fondul de Rezervă sau alte mijloace de urgență 

sau avarie aflate la dispoziție?    

În ce măsură ați reușit creșterea eficienței de raportare a indicatorilor de progres și a altor informații esențiale prin dezvoltarea 

unei platforme online care să colecteze toate datele de la beneficiari și să permită publicarea lor pentru publicul larg în timp 

util, constant? În acest sens, ați rezolvat problema creșterii capacității financiare, umane și tehnice a Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, precum și a altor instituții care au atribuții de a monitoriza și controla implementarea 

proiectelor, respectiv realizarea achizițiilor publice?  

Solicit răspuns oral și în scris, în termenul legal de 15 zile.  

  

Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 

*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 

Care sunt soluțiile pentru creșterea și diversificarea resurselor energetice pe termen scurt și mediu prevăzute de 

Ministerul Energiei? 

 

Stimate domnule ministru,  

 

Am citit Planul de Urgență pe care l-ați publicat pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România care definește 

trei niveluri de criză și propune măsuri de intervenție, dar niciunde nu se prezintă soluțiile pentru creșterea aprovizionării cu 

gaze, energie electrică sau alte resurse energetice ecologice în cazul în care vor fi oprite importurile dinspre Federația Rusă.  

Așadar, vă rog să-mi detaliați care sunt și dacă au fost semnate, acordurile pe care România prin Ministerul Energiei le-a 

încheiat sau urmează să le încheie cu alte state pentru furnizarea de energie, astfel încât să nu ajungem în situația de a aplica 

Planul de Urgență, dar fără a avea și garanția accesului la alte surse de gaze, energie electrică sau resurse energetice ecologice 

pentru populație și pentru companii.  

Așa cum știți, Germania, țară care depinde într-o proporție de peste 55% de gazul furnizat de Federația Rusă, deja a stabilit 

acorduri cu Qatarul și cu Emiratele Arabe Unite pentru eliminarea dependenței importurilor de gaz din Rusia, precum și pentru 

extinderea de proiecte în domeniul energiei regenerabile. Polonia, dorește să își aducă singură gazele din alte țări prin 

gazoductul Baltic Pipe, care nu este încă operațional, dar este aproape finalizat, dar are și un hub prin care importă gaze 

naturale lichefiate. Bulgaria, care este aproape în totalitate dependentă de gazul rusesc, caută să diversifice sursele de 

aprovizionare, inclusiv printr-un interconector cu Grecia și extinderea singurei facilități de depozitare de gaze.  

Având în vedere aspectele prezentate, vă rog să-mi comunicați care este strategia Ministerului Energiei din România pentru 

acoperirea consumului intern de gaze și electricitate, precum și din alte resurse regenerabile atât pentru populație, cât și pentru 

companii pentru următorii 5-10 ani? Care este situația capacităților de producție a resurselor energetice proprii în acest 

moment și ce soluții veți adopta pentru a crește volumul acestora?   

Solicit răspuns în scris. 

   

Deputat 

Alina-Elena Tănăsescu 

*** 

 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 

 Reţele de furnizori de îngrijiri medicale la nivel local, judeţean şi regional 

 

Stimate domnule Ministru,  

  

Un impact negativ atât asupra accesului populaţiei la servicii de sănătate adecvate nevoilor, cât şi asupra costurilor pentru 

sistemul de sănătate, este reprezentat de fragmentarea serviciilor de sănătate care reprezintă una dintre marile probleme actuale 
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ale sistemului de sănătate. De multe ori serviciile rambursate din bani publici sunt dublate inutil pentru acelaşi caz (de 

exemplu investigaţii paraclinice repetate la intervale foarte scurte de timp, efectuate la diferite nivele de îngrijiri), sau pacienţii 

accesează direct serviciile de urgenţă prespitaliceşti şi spitaliceşti costisitoare pentru afecţiuni minore, datorate lipsei unor 

alternative de servicii de sănătate adecvate şi în acelaşi timp cost eficiente.  

In acest sens, va rog sa-mi comunicati care sunt  reţele de furnizori de îngrijiri medicale la nivel local, judeţean şi regional 

cuprinzand asistenţa primară, centrele multifuncţionale şi ambulatoriile de specialitate, spitalele pe categorii de servicii.   

De asemenea, va rog sa imi comunicati daca Ministerul Sănătății are in vedere implementarea procedurilor de „parcurs 

terapeutic” pentru primele 20 cele mai frecvente patologii si dezvoltarea serviciilor de telemedicina pentru asigurarea accesului 

populaţiei, în special a populatiei din mediul rural şi din comunitati izolate la servicii medicale de calitate.  

Solicit răspuns scris.  

Vă mulțumesc!   

 

Deputat 

Vasilică Toma 

*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Unitățile de învățământ din județul Iasi care vor beneficia de fonduri pentru a reduce abandonul școlar 

 

Stimate domnule Ministru, 

   

Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii și sprijinirea unităților 

de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar reprezinta un obiectiv al actualei guvernari.   

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) cu finantare PNRR se adresează unităților de învățământ 

gimnazial de stat cu risc ridicat și mediu de abandon și părăsire timpurie a școlii.  

Prin program, fiecare școală care aplică va beneficia de maximum 200.000 euro, în funcție de numărul de elevi înscriși și de 

gradul de marginalizare a localității, pe o durată de 3 ani.  

În acest sens, vă rog să-mi comunicați care sunt unitățile de învățământ din județul Iași care vor beneficia de fonduri pentru a 

reduce abandonul școlar.  

Vă mulțumesc!   

 

Deputat 

Vasilică Toma 

*** 

 

Adresată domnului Barna Tancsoz, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Stadiul implementării componentei PNRR în domeniul forestier 

 

Stimate domnule ministru,   

 

Noua Strategie forestieră a UE pentru 2030, care se numără printre inițiativele emblematice ale Pactului verde european, se 

bazează pe Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 și abordează toate funcțiile multiple ale pădurilor. Aceasta 

contribuie la atingerea obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % în 2030 și de 

neutralitate climatică în 2050, precum și îndeplinirea angajamentului UE de a spori absorbții cu ajutorul absorbanților naturali, 

astfel cum se prevede în Legea climei .  

Strategia stabilește o viziune și acțiuni concrete pentru a spori suprafețele pădurilor din UE și pentru a le crește calitatea, 

precum și pentru a consolida protecția, refacerea și rezilierea acestora. Scopul strategiei este de a asigura adaptarea pădurilor 

Europei la noile condiții, la fenomenele meteorologice extreme și la gradul ridicat de incertitudine generată de schimbări 
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climatice. Această adaptare constituie o condiție prealabilă pentru ca pădurile să poată îndeplini în continuare funcțiile 

socioeconomice și să sprijine dinamismul zonelor rurale și prosperității populațiilor rurale.  

Componenta C2. Păduri și protecția biodiversității- reformele și investițiile propuse sunt interconectate având în vedere 

complementaritatea domeniilor comasate (fondul de împăduriri și biodiversitate) cu scopul de a armoniza practicile specifice 

pentru asigurarea tranziției către o Europă neutră din punct de vedere climatic. Sunt propuse modificări legislative ale Codului 

Silvic, ale reglementărilor privind împădurirea terenurile agricole degradate, coroborat cu menținerea biodiversității, refacerea 

zonelor afectate din punct de vedere ecologic.  

Prin componenta C2 – Păduri și protecția biodiversității se răspunde acestei provocări cu 2 reforme și 5 tipuri principale de 

investiții. Buget propus: 1.173 mil. euro. Reformele: R1. Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în 

domeniul forestier prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente R2. Reforma sistemului 

de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării coerente și eficace a Strategiei Europene privind 

biodiversitatea.  

Avand in vedere cele mentionate, va rog sa-mi comunicati care este stadiul noii strategii forestiere nationale si al planului de 

actiuni al acesteia precum si stadiul implementarii componentei PNRR in domeniul forestier.  

Vă mulțumesc!   

 

Deputat 

Vasilică Toma 

*** 

 

Adresată domnului Florin-Marian Spătaru, ministrul Economiei 

 

Companiile românești trebuie sprijinite 

 

Stimate domnule Ministru, 

 

România traversează o perioadă extrem dificilă din punctele de vedere, iar greutățile financiare afectează atât românul de rând, 

cât și companiile românești. Analizând aceste aspecte, inevitabil, apar întrebările ” Ce se va întâmpla, în perioada imediat 

următoare, cu cetățenii de rând și cu veniturile acestora, care sunt invers proporționale cu valorile de plată? Companiile 

românești cum vor fi sprijinite să depășească acestă perioadă de criză?” 

Se discută tot mai des despre acest subiect sensibil pentru că românii abia mai fac față cheltuielilor de zi cu zi, iar situația lor 

este ingreunată de riscul pierderii locurilor de muncă din cauza greutăților cu care se confruntă societățile românești, 

împovărate și ele de facturi.  

În urma discuțiilor purtate cu reprezentanții mediului privat din județul Gorj și nu numai, pot concluziona că aceștia fac față cu 

greutate facturilor la energie și gaze, având în vedere că odată cu pandemia, cifra lor de afaceri a fost diminuată semnificativ. 

Concluzia discuțiilor a fost aceea că mediul privat din România trebuie sprijinit de urgență.  

Ca atare, domnule Ministru, luând în calcul cele expuse mai sus, vă rog să precizați, în scris, dacă există o strategie de 

sprijinire, și care este aceasta, a companiilor românești, astfel încât mediul privat să depășească cu bine perioada grea pe care o 

traversăm, iar locurile de muncă ale românilor care lucrează în aceste companii să nu fie puse în pericol.  

Vă mulțumesc anticipat! 

 

Deputat 

Mihai Weber 

*** 

 

➢ Interpelări 

 

Adresată: domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului  

De către: domnul Ilie Toma, deputat  

Obiectul interpelării: Vouchere vacanță și programe IMM-uri 
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Stimate Domnule Ministru, 

  

În conformitate cu art. 112 din Constituția României, ‘’Guvernul și fiecare dintre membri săi au obligația să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De asemenea, potrivit art. 170 aliniatul (1), din Regulamentul 

Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 

zile.  

Acordarea de Vouchere de vacanță s-a dovedit că a fost o măsură cu efecte bune pentru industria turismului național, atât în 

perioada de dinainte a pandemiei cât și în perioada pandemiei de Covid-19 care a pus la grea încercare antreprenorii din turism 

când salariații români, beneficiari ai voucherelor de vacanță, au atenuat multe din efectele negative ale restricțiilor impuse în 

turism.  

Prin OUG nr. 131 din 17 decembrie 2021 s-a reglementat acordarea Voucherelor de vacanță, anual, în perioada 1 ianuarie 

2019-31 decembrie 2026, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat din sistemul bugetar (sau privat, dacă s-a negociat cu 

angajatorul acest drept, în limita a salarii minime brute).   

Voucherele de vacanță reprezintă un instrument clar care poate contribui la redresarea situației economice post-pandemie și au 

impact pozitiv pe plan economic și social în industria turismului intern.  

Pe de altă parte, nu doar turismul intern a fost greu afectat de pandemia de Covid-19.   

Acest an se anunță a fi unul de mare încercare pentru toate IMM-urile din România, din toate sectoarele economiei, după doi 

ani consecutivi de pandemie, urmați de liberalizarea prețurilor de pe piața energiei și, din păcate, de conflictul militar care se 

desfășoară la granița României.  

 Scăderea puterii de cumpărare a cetățenilor, scumpirile în lanț ale combustibililor și incertitudinile din piață afectează 

economia în tot ansamblul ei și și pe cetățenii României.  

În acest context, se impun măsuri noi și rapide pentru susținerea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România, pentru 

atenuarea efectelor socioeconomice negative.  

Prin urmare, Domnule Ministru vă rog să-mi comunicați răspunsul la următoarele întrebări:  

- Care sunt planurile pentru acordarea voucherelor de vacanță?  

- Ce scheme de programe pentru IMM-uri aveți în anul 2022?  

Solicit răspuns verbal și în scris.    

 

*** 

 

Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

De către: domnul Ilie Toma, deputat  

Obiectul interpelării: Marii consumatori de pe piața energiei 

 

Stimate Domnule Ministru,  

  

În conformitate cu art. 112 din Constituția României, ‘’Guvernul și fiecare dintre membri săi au obligația să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De asemenea, potrivit art. 170 aliniatul (1), din Regulamentul 

Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 

zile.  

 Liberalizarea prețurilor pe piața energiei a generat o serie de dificultăți în mediul de afaceri care își desfășoară activitatea pe 

teritoriul României și este necesar un dialog permanent cu agenții economici pentru a afla concret cu ce probleme se confruntă.   

 În acest sens, am efectuat o vizită la ArcelorMittal S.A. Hunedoara care are ca activitate elaborarea de oțel și fabricarea de 

profile lungi turnate continuu și laminate la cald și este unul din marii consumatori de gaze naturale și energie electrică de pe 

teritoriul României. Are peste 600 de angajați și criza energetică produce efecte grave în activitatea desfășurată.   

În urma discuțiilor, concluzia a fost că fără identificarea, reglementarea și aplicarea urgentă de soluții pentru protejarea 

mediului de afaceri, cu activități de producție mai ales, se vor impune a se lua măsuri de reducere a activității pe fondul 

scumpirilor înregistrate pe piața energiei, scumpiri care duc automat la costuri de producție mai mari și prețuri necompetitive 

pe piața de profil. Mi-a fost prezentată și o listă de măsuri care ar atenua șocul scumpirilor de pe piața electricității, printre 

care:  
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- eliminarea exceptării beneficiarilor OUG81/2019 de la plafonarea prețului energiei electrice, potrivit OUG nr. 118/2021, 

astfel cum a fost modificată prin OUG nr. 3/2022 și plafonarea prețului la maxim 750 de lei/MWh;  

- elaborarea unui set de reguli privind acordarea ajutoarelor de stat similare cu cele din Cadrul Temporar pentru Măsuri de 

Ajutor de Stat stabilite în vederea atenuării efectelor pandemiei de Covid-19, pentru a permite statelor membre UE să 

reacționeze rapid în perioadele de presiuni foarte ridicate asupra pieței;  

- modificarea legislației care guvernează piața de energie pentru a permite funcționalitatea Pieței de energie electrică pentru 

clienții finali mari (PMC) și alocarea obligatorie a unei cote de energie pe această platformă, astfel încât să fie vândute pachete 

de energie pentru consumatorii industriali.  

Pe termen mediu, măsurile prezentate se referă la prelungirea schemei de compensare a emisiilor indirecte de CO2 pentru 

perioada 2021-2030, exceptare de la plata certificatelor verzi la marii consumatori industriali, implementarea unei scheme 

pentru exceptarea de la plata unui procent din taxa de cogenerare, reduceri ale taxelor pe energia electrică pentru utilizatorii 

mari consumatori de energie și crearea unui cadru legislativ pentru protejarea consumatorilor industriali vulnerabili.  

Alro Slatina, cel mai mare consumator de energie din România, a oprit trei din cele cinci hale de electroliză și este clar că toți 

marii consumatori sunt nevoiți să recurgă la măsuri drastice. Și la Hunedoara se ia în discuție reducerea producției și automat 

și reducerea de personal, în prezent fiind peste 600 de angajați, fapte care ar produce efecte negative majore atât pe piața de 

produse care se vor scumpi, cât și pe piața muncii, în sensul că oamenii rămași fără locuri de muncă vor îngroșa numărul 

șomerilor.  

 În acest moment, este cert faptul că marii consumatori de energie din România sunt în mare dificultate de când prețurile au 

crescut de două-trei ori, chiar mai mult, față de anii anteriori.  

 Prin urmare, Domnule Ministru vă rog să-mi comunicați răspunsurile la următoarele întrebări:  

- Ce strategie veți aplica pentru protejarea marilor consumatori de energie din România?   

- Ce acțiuni imediate și pe termen lung veți lua pentru sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele mari 

consumatoare de energie?  

Solicit răspuns verbal și în scris.   

 

*** 

 

Adresată: domnului Florin-Marian Spătaru, ministrul Economiei 

De către: domnul Ilie Toma, deputat  

Obiectul interpelării: Sprijin pentru marii consumatori de pe piața energiei și întreprinderi 

 

Stimate Domnule Ministru,  

  

În conformitate cu art. 112 din Constituția României, ‘’Guvernul și fiecare dintre membri săi au obligația să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De asemenea, potrivit art. 170 aliniatul (1), din Regulamentul 

Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 

zile.  

 Mediul de afaceri de pe teritoriul României este foarte afectat de majorările de prețuri la energie și este necesar un dialog 

permanent cu antreprenorii, astfel încât să se identifice soluții care să aplice cu celeritate. Aceste scumpiri duc automat la 

costuri de producție mai mari și prețuri necompetitive pe piața de profil.  

 Avem deja exemplul Alro Slatina, cel mai mare consumator de energie din România, care a oprit trei din cele cinci hale de 

electroliză și este clar că toți marii consumatori vor fi nevoiți să recurgă la măsuri drastice.  

În cadrul discuțiilor purtate în teritoriu cu mai mulți antreprenori, printre care și ai ArcelorMittal S.A. Hunedoara, concluzia a 

fost că fără identificarea, reglementarea și aplicarea urgentă de soluții pentru protejarea mediului de afaceri, cu activități de 

producție mai ales, se vor impune a se lua măsuri de reducere a activității pe fondul scumpirilor înregistrate pe piața energiei și 

concedieri în rândul angajaților. Totodată, mi-a fost prezentată și o listă de măsuri care ar atenua șocul scumpirilor de pe piața 

electricității, printre care:  

- eliminarea exceptării beneficiarilor OUG81/2019 de la plafonarea prețului energiei electrice, potrivit OUG nr. 118/2021, 

astfel cum a fost modificată prin OUG nr. 3/2022 și plafonarea prețului la maxim 750 de lei/MWh;  
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- elaborarea unui set de reguli privind acordarea ajutoarelor de stat similare cu cele din Cadrul Temporar pentru Măsuri de 

Ajutor de Stat stabilite în vederea atenuării efectelor pandemiei de Covid-19, pentru a permite statelor membre UE să 

reacționeze rapid în perioadele de presiuni foarte ridicate asupra pieței;   

- modificarea legislației care guvernează piața de energie pentru a permite funcționalitatea Pieței de energie electrică pentru 

clienții finali mari (PMC) și alocarea obligatorie a unei cote de energie pe această platformă, astfel încât să fie vândute pachete 

de energie pentru consumatorii industriali.   

Pe termen mediu, măsurile prezentate se referă la prelungirea schemei de compensare a emisiilor indirecte de CO2 pentru 

perioada 2021-2030, exceptare de la plata certificatelor verzi la marii consumatori industriali, implementarea unei scheme 

pentru exceptarea de la plata unui procent din taxa de cogenerare, reduceri ale taxelor pe energia electrică pentru utilizatorii 

mari consumatori de energie și crearea unui cadru legislativ pentru protejarea consumatorilor industriali vulnerabili.  

Oprirea activității marilor consumatori de energie atrage după sine încetinirea și scăderea economiei naționale și are consecințe 

socioeconomice negative grave.  

Țări din UE, precum Austria, Franța, Germania sau Italia au venit cu un set de măsuri economice și fiscale pentru mediul de 

afaceri, precum scheme de ajutor de stat, reduceri de contribuții sociale suportate de firmă, împrumuturi pentru finanțarea 

activității, amânarea plății impozitelor fără penalități etc., pentru a-l proteja.  

Prin urmare, Domnule Ministru vă rog să-mi comunicați răspunsurile la următoarele întrebări:  

- Ce măsuri ați luat și veți mai lua pentru protejarea tuturor întreprinderilor din România și mai ales pe cele încadrate în 

categoria marilor consumatoare de energie?  

- Ce alte măsuri care au scopul de a minimiza criza economică veți lua?   

Solicit răspuns verbal și în scris.    

  

*** 

 

Adresată domnului Ioan Boloș, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

De către: domnul Vasilică Toma, deputat 

Obiectul interpelării: Măsuri de atragere a nomazilor digitali 

 

Stimate domnule Ministru,  

  

Experiența pandemiei ne-a condus la schimbări majore cu privire la modul în care ne desfășurăm activitatea profesională, la 

modul în care interacționăm cu autoritățile publice, dar și la guvernarea propriu-zisă. Din studiile recente ale pieței muncii, 

estimările sunt că și după perioada pandemică aproximativ 51% din muncitorii calificați din întreaga lume își vor desfășura 

activitatea profesională de la distanță, cu ajutorul tehnologiei informațiilor și a comunicațiilor.  

După cum bine cunoașteți, avem deja o Lege care permite acordarea de vize de lungă durată pentru nomazii digitali. Nomadul 

digital este definit prin lege drept ”străinul care este angajat cu un contract de muncă la o companie înregistrată în afara 

României și care prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor sau care deține o companie 

înregistrată în afara României, în cadrul căreia prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor și 

poate desfășura activitatea de angajat sau activitatea din cadrul companiei, de la distanță, prin folosirea tehnologiei informației 

și comunicațiilor”.   

Având în vedere faptul că multe state  au implementat măsuri prin care au atras nomazii digitali, știind că prezența nomazilor 

digitali va împinge administrația publică locală și națională să implementeze măsuri de a digitaliza serviciile publice, va rog 

să-mi comunicați care sunt  liniile de finanțare disponibile din PNRR si alte programe de finantare cu fonduri europene pentru 

perioada de programare 2021-2027 în vederea dezvoltării unor programe de atragere a nomazilor digitali pentru orașe 

inteligente și e-guvernare.  

Solicit răspuns scris.  

Vă mulțumesc!   

 

*** 

 

Adresată: domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 
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Obiectul interpelării: Situația poluării cu deșeuri sanitare în urma pandemiei 

 

Domnule ministru, 

 

În urma pandemiei de coronavirus din a fost generată o nouă sursă de poluare la nivel național. Mă refer cu exactitate la 

deșeurile sanitare precum măștile chirurgicale care au fost recomandate a fi purtate pentru încetinirea extinderii cazurilor de 

coronavirus. Având în vedere purtarea extinsă a acestora din ultimii doi ani și faptul că au fost comercializate zeci de milioane 

de astfel de măști, acestea au devenit o sursă substanțială de poluare, atât în țara noastră cât și la nivel mondial. 

Având în vedere impactul negativ asupra mediului înconjurător, vă rog să îmi transmiteți dacă la nivelul instituției pe care o 

coordonați, a fost realizată o strategie privind limitarea efectelor acestui tip de poluare. 

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților. 

 

*** 

 

Adresată: domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Gestionarea poluării cu deșeuri sanitare produse în timpul pandemiei. Solicitare privind soluțiile 

identificate. 

 

Domnule Prim-ministru, 

 

În urma pandemiei de coronavirus din ultimii doi ani a fost generată o nouă sursă de poluare la nivel național, precum 

deșeurile sanitare reprezentate de măștile chirurgicale care au fost utilizate de către populație pentru încetinirea transmiterii 

comunitare a noului coronavirus. Având în vedere această nouă sursă de poluare generată, vă rog să îmi transmiteți 

următoarele date: 

1. Care este cantitatea de măști chirurgicale comercializate de la începutul pandemiei și până în prezent? 

2. A existat o strategie pentru gestionarea colectării măștilor chirurgicale utilizate de către populație? Dacă da, ce factori au 

dus la imposibilitatea gestionării situației? 

3. Ce măsuri pot fi implementate acum pentru reducerea gradului de poluare cu acest tip de deșeuri sanitare? 

Vă mulțumesc pentru informații și vă asigur de întreaga disponibilitate în vederea depășirii crizelor cu care ne confruntăm, atât 

la nivelul județului Alba cât și la nivel național. 

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților. 

 

*** 

 

Adresată: domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Ce măsuri se impun pentru protejarea populației României de contactul cu posibilele formațiuni 

noroase toxice ce se pot forma în Ucraina, în urma bombardamentelor? 

 

Domnule Ministru, 

 

Vă adresez această interpelare în legătură cu evoluția situației formațiunilor noroase toxice ce se pot forma în Ucraina în urma 

bombardamentelor excesive și din cauza folosirii armelor de distrugere în masă. 

Având în vedere evoluția războiului și situația acestui nou tip de poluare, sub forma unui nor toxic creat de substanțele 

chimice, vă rog să îmi transmiteți care este strategia de informare a populației, care sunt măsurile care trebuiesc implementate, 

care sunt autoritățile ce pot lua măsuri pentru protejarea populației și în cât timp pot fi acestea dispuse. 

Vă mulțumesc pentru informații și vă asigur de întreaga disponibilitate în vederea depășirii crizelor cu care ne confruntăm, atât 

la nivelul județului Alba cât și la nivel național. 
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Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților. 

 

*** 

 

Adresată domnului Ioan Boloș, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Solicitare privind transmiterea măsurilor întreprinse în vederea sprijinirii campaniei umanitare 

pentru populația refugiată din Ucraina 

 

Domnule ministru, 

Având în vedere că în țara noastră au intrat deja peste 500.000 de cetățeni ucraineni, vă rog să îmi transmiteți dacă ați dispus 

instituției pe care o coordonați, precum și partenerilor acesteia, să creeze în regim de urgență o platformă guvernamentală 

pentru refugiați, unde aceștia să poată găsi informații privind coridoarele de transport din țara noastră, locurile de cazare 

disponibile din partea statului sau alte facilități puse la dispoziție de România. În aceeași măsură, vă rog să îmi transmiteți dacă 

aveți în vedere crearea unei platforme guvernamentale care să vină în sprijinul cetățenilor români care vor să își pună la 

dispoziție locuințele, astfel ăncât aceste oferte să fie monitorizate de autorități. 

De asemena, vă rog să îmi transmiteți dacă monitorizați cumva mobilizarea cetățenilor români din mediul on-line pentru a 

preîntâmpina apariția unor posibile cazuri de fraudă sau înșelăciune la adresa refugiaților ori a cauzrilor de trafic de persoane. 

Vă mulțumesc pentru răspuns și vă asigur de întreaga disponibilitate în vederea depășirii crizelor cu care ne confruntăm, atât la 

nivelul județului Alba cât și la nivel național. 

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților. 

 

*** 

 

Adresată: domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Cum monitorizați deplasarea refugiaților din Ucraina pe teritoriul României? 

 

Domnule ministru, 

Atrocitățile și crimele comise de armata rusă invadatoare asupra populației ucrainene, au creat un val de refugiați fără 

precedent după cel de-al Doilea Război Mondial, iar în țara noastră au intrat deja peste 500.000 de refugiați. 

Având în vedere că la un aflux atât de mare în doar 30 de zile, fără un control amănunțit, ar putea genera situații neplăcute 

legate de activitățile infracționale a grupurilor de crimă organizată și trafic de persoane din România, vă rog să îmi răspundeți 

la următoarele întrebări: 

1. Cum este realizată monitorizarea tranzitului refugiaților pe teritoriul României? 

2. Cum este asigurată protecția refugiaților de grupurile de crimă organizată din România, specializate în traficul de persoane? 

Ce măsuri ați dispus în acest sens pentru a preveni situații neplăcute? 

3. Cum monitorizați copiii orfani care ajung în România? Ce se întâmplă cu aceștia? 

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților. 

 

*** 

 

Adresată: domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Situația rezervelor de materii prime a României și gestionarea exporturilor 

 

Domnule Prim-ministru, 
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Având în vedere situația generată de faptul că cel mai mare producător de cereale din Europa se află sub asediul armatei ruse 

care bombardează absolut toate facilitățile strategice civile ale Ucrainei și faptul că producția la nivel european va fi drastic 

redusă din cauza războiului, vă solicit să mă sprijiniți, la solicitarea cetățenilor, cu următoarele informații: 

1. Ce măsuri au fost dispuse la nivel guvernamental pentru gestionarea rezervelor de cereale în vederea asigurării necesarului 

național astfel încât prețul pâinii să rămână sub control? Sunt preconizate creșteri ale prețului final? 

2. Ce măsuri au fost dispuse la nivel guvernamental pentru susținerea agricultorilor pentru încurajarea acestora de a mări 

capacitățile de producție? 

Vă mulțumesc pentru informații și vă asigur de întreaga disponibilitate în vederea depășirii crizelor cu care ne confruntăm, atât 

la nivelul județului Alba cât și la nivel național. 

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților. 

 

 

*** 

 

Adresată: domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Solicitare privind situația Republicii Moldova în contextul geopolitic regional și spijinul pe care 

România îl poate acorda 

 

Domnule prim-ministru, 

În contextul geopolitic regional actual, permiteți-mi să îmi exprim aprecierea față de acțiunile comune întreprinse de Guvenele 

și Administrațiile Prezidențiale ale României și Republicii Moldova. De asemena, salut și ultima reuniune organizată în acest 

format și îmi exprim încrederea că autoritățile noastre vor construi foarte multe punți de legătură între comunitățile românești 

de pe cele două maluri ale Prutului. 

Având în vedere situația generată de războiul din Ucraina, vă rog să îmi transmiteți dacă în cadrul discuțiilor dintre 

Administrațiile Prezidențiale și Guvernele României și Republicii Moldova s-a dezbătut și necesitatea unui sprijin militar din 

partea țării noastre în cazul în care Republica Moldova va fi agresată/invadată de trupele ruse din Transnistria sau de armata 

rusă? 

Vă mulțumesc pentru informații și vă asigur de întreaga disponibilitate în vederea depășirii crizelor cu care ne confruntăm, atât 

la nivelul județului Alba cât și la nivel național. 

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților. 

 

*** 

 

Adresată: domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului  

De către: domnul Marcel-Radu Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Ce măsuri de sprijin ați elaborat pentru antreprenorii români afectați de războiul din regiune 

 

Domnule ministru, 

 

Având în vedere că războiul din regiune afectează atât economia națională, cât și cea regională, europeană și chiar mondială, 

vă rog să îmi transmiteți ce pachet de măsuri ați dispus a fi elaborat pentru susținerea antreprenorilor din cele mai afectate 

domenii de activitate, precum transporturi, construcții, industrii constructoare, etc. 

Vă mulțumesc pentru informații și vă asigur de întreaga disponibilitate în vederea depășirii crizelor cu care ne confruntăm, atât 

la nivelul județului Alba cât și la nivel național. 

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților. 

 

*** 
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Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

De către: domnul Radu-Marcel Tuhuț, deputat 

Obiectul interpelării: Naționalizarea companiilor energetice deținute de oligarhi ruși  

 

Domnule ministru, 

 

De la începutul războiului, Uniunea Europeană, alături de foarte multe alte state membre ONU, au impus o serie de sancțiuni 

asupra Rusiei și a companiilor deținute de oameni de afaceri de origine rusă. Spre exemplu, în Marea Britanie, guvernul se 

pregătește să naționalizeze companiile subsidiare GAZPROM. 

În acest sens, vă rog să îmi transmiteți dacă România poate acționa în consecință și în interes național pentru a prelua pachetele 

majoritare de acțiuni ale tuturor companiilor producătoare de energie sau conbustibili, care sunt deținute de companii de 

origine rusă sau de către oligarhi. Vă rog să îmi transmiteți o listă cu toate companiile energetice din România, la care 

Federația Rusă deține acțiuni în mod direct, prin companii de stat sau prin intermediul oligarhilor. 

Vă mulțumesc pentru informații și vă asigur de întreaga disponibilitate în vederea depășirii crizelor cu care ne confruntăm, atât 

la nivelul județului Alba cât și la nivel național. 

Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților. 

 

 

*** 
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Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 
 

 

 

➢ Declarații politice 

 

„Digitalizarea salvează educația” 

 

Proiectul de reformă a educației din România, “România Educată”, considerat un proiect amplu, inițiat și dezvoltat 

de Administrația Prezidențială, reprezintă Proiectul de țară care și-a propus să devină reperul asumat, de care România are 

nevoie, pentru a îmbunătăți și moderniza învățământul românesc.  

Cu toate acestea sistemul de educație trebuie adaptat la evoluția tehnologică, printr-un proces complex dar necesar 

pentru pregătirea și perfecționarea resurselor umane, un element esențial al dezvoltării, modernizării și inovării societății.  

Pentru a face școala mai atractivă pentru elevi, mai adaptată nevoilor și stilului lor de viață, mai eficientă în a dezvolta 

competențe este necesară utilizarea noilor tehnologii digitale. 

Astăzi, este din ce în ce mai evident impactul transformării digitale asupra societății și a pieței muncii, precum și 

asupra sistemelor de educație și formare. Având în vedere acestea, transformarea digitală în educație este determinată de 

progresele în materie de conectivitate, utilizarea pe scară largă a dispozitivelor și a aplicațiilor digitale, nevoia de flexibilitate 

individuală și cererea acută de competențe digitale. 

Trebuie să nu uităm că progresul academic al elevilor este influențat de caracteristicile mediului de învățare, prin 

adaptarea nevoilor educaționale la stilul lor de viață, un stil bazat pe tehnologie digitală 

Pandemia a a reușit ceea ce nu au reușit zeci de miniștrii, de-a lungul timpului, a rescris practicile educaționale de la 

interacțiunea „față-în-față” la mediul online, aspect care a generat o serie de reflecții care au pus în centrul atenției faptul că 

predarea, învățarea și tehnologia emergentă nu mai pot fi considerate disparat, ci conturează, holistic, viitorul educației 

digitale. 

Acest aspect evidențiază rolul educației digitale ca obiectiv-cheie pentru predarea-învățarea-evaluarea de înaltă 

calitate, accesibilă și favorabilă incluziunii, precum și necesitatea unei abordări strategice privind dobândirea competențelor 

digitale pe tot parcursul vieții, pentru toți actorii implicați. 

 

Deputat 

Vasile-Aurel Căuș 

*** 

 

Susținerea fermierilor români în anul 2022 este prioritară! 

 

Domnule președinte, 

Doamnelor și domnilor deputați, 

Cu muncă foarte multă și de cele mai multe ori cu eforturi inumane, fermierii români au reușit să pună țara noastră pe 

harta lumii a puterilor agricole, atât din perspectiva producției și exportului de cereale, cât și în ceea ce privește domeniul 

zootehnic. Puțini știu cât de greu le-a fost fermierilor români să cultive ogoarele fără sisteme de irigații moderne și fără utilaje 

performante. Puțini cunosc ce sacrificii au făcut fermierii noștri ca poată să cumpere un tractor, o cisternă sau o treierătoare, de 

cele mai multe ori la mâna a doua și cu performanțe mai mici decât utilajele noi. Ar trebui să fim cu toții mândri de cum arată 

agricultura românească astăzi, deși fermierii români nu au fost sprijiniți mereu așa cum o fac alte state dezvoltate din Uniunea 

Europeană. 
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Stimați colegi, 

Vedem cu toții că anul 2022 se prefigurează ca unul dintre cei mai dificili ani din ultima perioadă, fie că vorbim despre 

prețul carburanților și al îngrășămintelor chimice, fie că vorbim despre precipitațiile puține din această iarnă. Ori, știm că toate 

aceste aspecte sunt esențiale pentru ca fermierii români să poată să-și lucreze în mod optim ogoarele în această primăvară și 

vară. Apreciez în mod deosebit de favorabil faptul că Guvernul României a accelerat implementarea schemei de ajutor de stat 

pentru motorina utilizată în agricultură. Îmi exprim speranța ca acest ajutor să ajungă la timp în buzunarele fermierilor. 

De asemenea, mă bucură faptul că Guvernul și-a definit ca obiectiv prioritar să ducă la capăt programul național de 

reabilitare a infrastructurii de irigații, astfel încât, lipsa precipitațiilor să fie compensată de sisteme moderne și funcționale de 

pompare a apei până la capătul culturilor și de apă gratuită asigurată de stat. Mi-aș dori să văd că progresul lucrărilor la rețelele 

principale și secundare de irigații nu este doar pe hârtie, ci fermierii să aibă în mod real acces la apă de irigații. 

Nu în ultimul rând, aștept soluții curajoase cu privire la prețul exorbitant la care au ajuns îngrășămintele chimice, fără 

de care niciun fermier nu poate să obțină producții bune.  

Am încredere că autoritățile responsabile ale statului vor lua decizii rapide și utile, în sprijinul tuturor fermierilor 

români, atât a celor mari, cât și a micilor producători care furnizează cea mai mare parte a alimentelor consumate de români. 

Vă mulțumesc,  

Deputat 

Ioan Balan 

 

*** 

 

Apărăm România europeană! 

Stimați colegi, 

În urma ororilor comise în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, întreaga Europă a făcut eforturi pentru 

menținerea păcii. Constituirea instituțiilor europene a dus la rezolvarea potențialelor conflicte pe cale diplomatică. În urmă cu 

câteva luni, în Europa domneau sentimente de liniște, libertate și stabilitate. Din nefericire, începând cu 24 februarie a fost 

pornit un nou război în Europa. Contrar tuturor solicitărilor comunității internaționale de a nu destabiliza buna înțelegere dintre 

state, Rusia a atacat Ucraina.  

La mai bine de o lună de la începutul crizei din Ucraina, asistăm la momente dramatice. Cetățenii ucraineni își pierd 

viețile sau au destinele distruse. Mii de civili ucraineni au murit. 3,5 milioane de ucraineni au plecat din țară, iar 6,5 milioane 

de persoane au fost strămutate în interiorul țării, conform Organizației Internaționale pentru Migrație. Zece milioane de oameni 

au fugit din casele lor din cauza invaziei ruse, potrivit ONU.  

România a primit mai bine de 500.000 de cetățeni ucraineni. Țara noastră a reacționat promt pentru a susține civilii 

care fug din calea războiului. De asemenea, Republica Moldova a primit peste 300.000 de cetățeni. Românii de pe ambele 

maluri ale Prutului au reușit să demonstreze solidaritate, umanitate și curaj.  

Drama care se desfășoară la granițele noastre ne arată cât de fragilă este o națiune în fața unui stat agresor. 

Apartenența la UE și NATO ne-au permis să întărim statul de drept, să pășim pe calea prosperității și să ne întărim apărarea în 

fața potențialelor pericole. Trebuie să fim recunoscători partenerilor noștri internaționali pentru garanțiile de securitate oferite. 

Având în vedere contextul internațional tensionat, trebuie să luăm toate măsurile necesare pentru a întări capacitatea 

României de apărare. Suntem nevoiți să investim toate resursele disponibile în direcția modernizării Armatei Române. 

Indiferent de opiniile politice pe care le avem, trebuie să susținem inițiativa președintelui Iohannis de a crește procentul alocat 

cheltuielilor din PIB pentru Apărare la 2,5%. Este de datoria noastră să punem la dispoziția Armatei Române toate resursele 

necesare pentru a apăra țara noastră și să întărim rolul pe care îl avem în NATO.  

Trebuie să depunem toate eforturile necesare pentru realizarea independenței energetice a țării noastre. România se 

numără printre puţinele state din UE care are potenţialul necesar pentru a-şi atinge obiectivul legat de independenţa energetică 

în doar câțiva ani. Trebuie să exploatăm propriile resurse energetice, să le oferim românilor siguranță energetică și să 

contribuim la independența energetică a UE. 

Întreaga Europă se află sub asediul atacurilor informaționale. După efectele nefaste ale propagandei antivaccin, 

asistăm în această perioadă la consolidarea unui discurs care pune la îndoială necesitatea unității europene și pune într-o 

lumină pozitivă acțiunile Federației Ruse în Ucraina. Din postura de parlamentari, trebuie să reacționăm în fața pervertirii 

adevărului și să apărăm valorile care ne-au permis să trăim în pace. 
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Ne aflăm într-un moment istoric în care ne sunt puse la îndoială valorile și credințele. Suntem datori să lăsăm 

următoarelor generații o Românie liberă și o Europă unită. Atacurile la care suntem supuși pe toate fronturile trebuie să fie 

oprite. Printr-o reacție fermă, putem apăra România europeană.    

Cu deosebită considerație, 

 

Deputat 

Florin-Alexandru Alexe 

 

*** 

 

Noul cadru temporar de criză decis la nivelul UE 

 

Domnule președinte de ședință, 

Stimați colegi, 

Coeziunea Uniunii Europene s-a arătat un factor vital în răspunsul la crizele ce s-au succedat în ultimii doi ani în 

întreaga lume și, mai ales, pe continentul european. Pandemia de Covid-19 a forțat la maximum reziliența economiei noastre și 

a celorlalte state ale Uniunii Europene, însă măsurile adoptate în consens și coordonare au făcut ca impactul asupra societăților 

noastre să fie suportabil, iar tranziția la epoca post-covid, mult atenuată. În temeiul art. 107, alineatul 3, litera b din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, unde se prevede că pot fi compatibile cu piața internă ajutoarele destinate să 

promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui 

stat membru, Comisia Europeană a adoptat săptămâna trecută un cadru temporar de criză, ce are ca scop să faciliteze statelor 

UE utilizarea flexibilității prevăzute de normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia în contextul războiului 

declanșat de Federația Rusă în Ucraina.  

Astfel, pentru a reduce impactul economic al războiului și pentru a ajuta companiile și sectoarele afectate sever, statele 

membre vor putea să instituie scheme de ajutor în valoare de până la 35.000 de euro pentru întreprinderile afectate de criză 

care au activități în sectoarele agriculturii, pescuitului și acvaculturii și scheme de ajutor în valoare de până la 400.000 de euro 

per întreprindere, pentru întreprinderile afectate de criză care își desfășoară activitatea în oricare dintre celelalte sectoare. O 

mențiune importantă este că aceste ajutoare nu trebuie conexate de o creștere a prețurilor la energie, deoarece criza și măsurile 

restrictive împotriva Rusiei afectează economia în diverse moduri, inclusiv prin perturbări ale lanțului fizic de aprovizionare. 

Mai mult, statele membre vor putea oferi garanții de stat sau pot institui scheme de garantare care să sprijine 

împrumuturile bancare contractate de companii. Acestea ar avea prime subvenționate, cu reduceri ale ratei estimate de piață 

pentru primele anuale pentru creditele noi pentru întreprinderile mici și mijlocii și non-IMM-uri. De asemenea, statele pot 

acorda împrumuturi publice și private companiilor cu rate ale dobânzilor subvenționate. Aceste împrumuturi trebuie să fie 

acordate cu o rată a dobânzii care este cel puțin egală cu rata de bază fără risc, plus primele specificate pentru riscul de credit 

aplicabile IMM-urilor și, respectiv, non-IMM-urilor.  

În istoricul său, Comisia a adoptat anterior un cadru temporar în 2008, ca răspuns la criza financiară globală. La 19 

martie 2020, Comisia a adoptat un cadru temporar în contextul pandemiei de coronavirus. Cadrul temporar COVID a fost 

modificat de mai multe ori în decursul anilor 2020 și 2021. Este fără îndoială șansa pe care țara noastră o are de a fi parte a 

comunității europene și a acestor programe de ajutor. Modul de operare la nivel european face ca România să beneficieze, 

alături de celelalte state membre, de reglementările în materie economică care duc la o mai armonioasă colaborare între țări și, 

prin urmare, la îmbunătățirea vieții cetățenilor noștri! 

Vă mulțumesc! 

Deputat 

Bogdan Iulian Huțucă 

 

*** 

 

România dezvoltată, misiunea crucială a generației noastre 

 

La finalului trecut, compania germană EMZ, cu sediul în Nabburg, Bavaria, a anunțat că va înfiinţa o nouă unitate de 

producţie în Reşiţa în urma unei investiţii de 5 milioane de euro, în primă fază, care va ajunge în total la 18 milioane de euro. 
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La aproximativ 200 de kilometri distanță, în Gorj, suma de 5 milioane de euro reprezenta valoarea tuturor investițiilor străine 

directe în 2020. În tot județul. O singură investiție a unei companii face cât toate investițiile străine adunate într-un an de un 

județ important, cu potențialul triplării capitalului investit într-un termen foarte scurt.  

De ce are județul Gorj investiții străine de doar 5 milioane de euro? Întrebarea are două variante de răspuns. Unul 

complex, care include teorii și explicații despre poziționare, resurse, viziune, strategie, acces la infrastructură etc. Altul simplu, 

dar care rezumă perfect cauzele și soluțiile la toate problemele economiei românești: pentru că nu a existat un efort coerent de 

atragere a investitorilor străini la nivel județean.  

Nivelul de dezvoltare al comunităților locale depinde într-o bună măsură de profesionalismul, implicarea și calitățile 

liderilor locali. Nu toți suntem norocoși să îi avem pe Ilie Bolojan, Emil Boc sau Ioan Popa. Nu îi putem clona și nici obliga pe 

alții să le urmeze exemplul, oricât de evidente ar fi rezultatele lor. Nu avem nici puteri magice prin care să mutăm investitorii 

străini prin țară, astfel încât să reducem decalajele. Avem o singură soluție: o agenție profesionistă pentru atragerea 

investitorilor străini, cu o strategie coerentă, ținte asumate și o misiune clară. 

Cum va influența o agenție dezvoltarea regională? 

Pentru cei care nu știu, în cadrul exercițiului financiar european 2021-2027, România va trece printr-o serie amplă de 

reforme la nivel instituțional, în special prin asumarea setului de măsuri incluse în Programul Național de Redresare și 

Reziliență. În care ne-am asumat (printre multe altele) crearea cadrului de politică pentru o transformare urbană durabilă, în 

cadrul Reformei 2 din Componenta 10 (Fondul Local).  

Cei doi piloni ai acestei reforme sunt Legea Zonelor Metropolitane și cadrul Politicii Urbane a României, care se vor 

aproba și vor intra în vigoare conform documentului până la 30 iunie 2022 și, respectiv, până la 31 decembrie 2022. Adică 

anul acesta. 

Printre organismele de orientare și coordonare a inițiativelor de politică și a investițiilor la nivel urban funcțional 

(aflate în acest moment sub umbrela Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară) regăsim, așa cum este recomandat în 

propunerea de Politică Urbană a României, instituirea unor structuri dedicate precum Agenții de Dezvoltare Economică sau 

Agenții Metropolitane de Promovare a Investițiilor.  

Nevoia coordonării acestor structuri locale de la nivel central este evidentă, dacă ne dorim să răspundem dinamicii 

economice. Altfel, câteva județe vor continua să fie campioane la atras investiții, majoritatea vor rămâne la un nivel mediocru, 

iar codașele vor rămâne la finalul clasamentului. Vorbim de advocacy, promovare, atragere de investiții, suport constant, 

website sau broșuri de promovare, baze de date sau analize sectoriale, la care se adaugă procese și proceduri. Sunt Consilii 

Județene care au site-uri făcute în anii `90 sau care nu au prezentat vreo strategie de atragere a investitorilor. Cum am putea să 

le cerem să se teleporteze în 2022, fără o coordonare clară? Iată de ce Agenția de Promovare a Investițiilor are un rol crucial în 

dezvoltarea României în anii următori. 

Cea mai mare valoare a investițiilor străine directe este, în mod evident, în București - 45 miliarde euro (2020, date 

BNR). Urmează Ilfov, cu 5,1 miliarde și Timiș cu 4,3 miliarde euro. La polul opus sunt județul Vaslui, cu 58 milioane euro, 

Mehedinți cu 14 milioane și Gorj cu 5 milioane. La prima vedere, aceste disparități par imposibil de echilibrat. Și nici nu ar 

trebui să fie acesta scopul. Doar să găsim pentru fiecare colț de Românie avantajele competitive și să le transformăm în 

oportunități. Pentru dezvoltare, pentru creștere economică și, mai ales, pentru români.  

Contextul e cum nu se poate mai bun. Pentru că America și Europa s-au angajat să se decupleze de China, deci caută 

activ destinații pentru relocarea investițiilor lor. Și pentru că România, prin poziție, profil al forței de muncă și stabilitatea 

instituțiilor democratice și a abordării pro-Vest are toate atuurile pentru a reuși în această cursă pentru atragerea de capital.  

 

Deputat 

Burduja Sebastian 

 

*** 

 

Suntem pregătiți să facem față oricărei amenințări! 

 

Domnule președinte de ședință, 

 Stimați colegi, 

Agresiunea rusească în Ucraina a întărit coeziunea și solidaritatea țărilor NATO mai mult decât oricând. În contextul 

unei astfel de primejdii, țările membre NATO au arătat că sunt gata să reziste oricărei amenințări la adresa integrității lor 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 9 - 2022  
Săptămâna 28 martie – 1 aprilie 2022  

 

 

80 

 

teritoriale sau politice. Pe 24 martie, la Bruxelles, alături de Președintele Statelor Unite ale Americii, Președintele României, 

domnul Klaus Iohannis, a participat la reuniunea extraordinară a șefilor de stat și de guvern din țările membre NATO. 

Reuniunea a fost convocată în contextul agresiunii militare ilegale a Federației Ruse împotriva Ucrainei și al consecințelor 

negative ale acesteia asupra securității regionale, europene și euroatlantice. Participarea șefului statului a demonstrat dorința 

țării noastre de a-și respecta angajamentele asumate în fața aliaților săi și devotamentul nostru pentru consolidarea rezilienței 

Alianței pe Flancul Estic. Președintele României a salutat adoptarea, cu acest prilej, a Declarației Comune a Șefilor de Stat și 

de Guvern aliați, care reflectă pe deplin obiectivele și interesele strategice ale României. Astfel, inclusiv în urma demersurilor 

României și ale Președintelui Klaus Iohannis, Declarația reuniunii menționează explicit decizia accelerării adaptării NATO la 

noua realitate strategică, mai periculoasă, inclusiv prin intermediul noului Concept Strategic care va fi adoptat la Summitul din 

iunie de la Madrid. De asemenea, în Declarație este inclus obiectivul României de întărire pe termen lung a posturii de 

descurajare și apărare, dar și de dezvoltare a unei serii întregi de capabilități și forțe pregătite, necesare pentru menținerea unei 

descurajări și apărări credibile. 

La acest summit s-a discutat și despre continuarea sprijinului concret acordat Ucrainei, dar mai ales cetățenilor săi care 

fug din calea războiului. România a fost un stat din prima linie în criza refugiaților ucraineni și va continua să ofere asistență 

oricui caută refugiu în țara noastră. Cetățenii români, prin inițiative private și voluntariat, au demonstrat lumii întregi ce 

înseamnă poporul român. România de astăzi nu va sta pasibilă niciodată atunci când poate ajuta pe cineva aflat în nevoie. 

Alături de celelalte state membre UE și NATO, ne dorim să garantăm securitatea, prosperitatea și libertatea cetățenilor noștri. 

Nivelul de cooperare și coeziune euro-atlantică este la un nivel fără precedent în istoria sa. În calitatea sa de furnizor de 

securitate în regiune, România nu se va abate de la misiunea sa, aceea de a fi un pol de libertate și democrație, precum și un 

stâlp în fața autoritarismului și terorii! 

Vă mulțumesc! 

Deputat 

Florin Claudiu Roman 

*** 

Sectoare precum agricultura şi energia au nevoie de un sprijin puternic, sunt de importanţă strategic 

Situaţia din regiune se menţine tensionată şi este de aşteptat să existe şi consecinţe economice serioase. Paradoxal, 

România nu stă atât de rău precum ar putea părea unora la prima vedere. Avem suficiente cantităţi de cereale pentru consumul 

intern, ba mai mult suntem în măsură să exportăm grâu, orz, soia şi floarea soarelui. 

Ţările care depindeau de aceste mărfuri s-au reorientat spre România, după ce exporturile Rusiei au fost oprite, iar 

cerealele Ucrainei sunt blocate de săptămâni bune în silozuri. Unii fermieri români povestesc că n-au mai trăit niciodată aşa 

ceva, fiind asaltaţi să vândă grâu la preţuri foarte mari, pentru că există interes crescut pe piaţa internaţională. 

Anul trecut, ţara noastră a produs 11,4 milioane de tone de grâu, fiind cea mai mare producţie din 2007 şi până în 

prezent. Sigur că a fost un agricol excepţional şi că vremea a contribuit la această producţie record, însă şi fermierii au înţeles 

că fără utilaje performante nu poţi avea rezultate. De remarcat că pentru consumul intern sunt necesare doar trei milioane de 

tone de grâu. 

Aceleaşi rezultate bune le înregistrăm şi la floarea soarelui. România produce trei milioane de tone pe an, în timp ce 

piaţa internă absoarbe doar un milion de tone, restul putând fi stocat sau vândut pe piaţa externă. 

Ultimii doi ani au arătat că pot apărea fluctuaţii majore la nivel mondial privind transportul mărfurilor, inclusiv cele 

alimentare. România se află într-o situaţie bună, pentru că îşi poate asigura alimentele de bază din producţia internă. Mai mult, 

ţara noastră devine furnizor pentru statele lumii cu deficit de grâu, porumb şi floarea soarelui. 

Se vorbeşte tot mai mult în aceste săptămâni despre o schimbare a modelului economic la nivel mondial, în sensul 

dispariţiei globalizării. Încă nu ştim dacă într-adevăr acest model economic va dispărea, dar vedem că un stat devine mai 

puternic şi mai influent cu cât reuşeşte să-şi asigure securitatea din punct de vedere alimentar, dar şi energetic.  

Avem o bază de pornire cum nu o au alte state, putem fructifica la maxim acest moment. De aceea, sectoare precum 

agricultura sau energia trebuie puternic sprijinite de statul român în perioada imediat următoare. 

Deputat 

George Șișcu 

 

*** 
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Palatul Reginei Maria din Mamaia revine, în sfârșit, în proprietarea statului român! 

 

Domnule președinte de ședință, 

Stimați colegi, 

O veste excelentă vine pentru locuitorii Constanței și pentru cutura și patrimoniul din țara noastră. Judecătorii Înaltei 

Curți de Casație și Justiție din România au decis că Palatul Regal din Mamaia a fost privatizat ilegal, în anul 2003, și că 

monumentul istoric se întoarce în patrimoniul statului român. Decizia nr. 512 a Înaltei Curți a fost o reconfirmare a hotărârii 

date de Tribunalul Constanța în anul 2020, prin care contractul de vânzare-cumpărare a fost anulat. Soluția este prezentată clar: 

„Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta SC Mamaia SA împotriva deciziei nr. 206 C din 25 noiembrie 2020 a 

Curţii de Apel Constanţa, Secţia I civilă. Definitivă.”.  

În anul 2004, pe vremea când primar era Radu Mazăre, terenul aferent Palatului Reginei Maria din Mamaia (15.465,91 

mp) a fost vândut, prin negociere directă, cu doar 28 de euro/mp, în timp ce evaluarea reală era estimată la 200 de euro/mp. 

Astfel, un total de 1,5 hectare de teren intravilan au fost vânduți cu 430.000 de euro, adică un ″chilipir″. În 2018, Ministerul 

Culturii a intentat un proces proprietarilor Palatului Reginei Maria din Mamaia și reprezentanților firmei Mamaia SA. În iulie 

2020, după mai multe amânări, Tribunalul Constanța admite cererea și constată nulitatea absolută a contractului de vânzare-

cumpărare nr. 1755 din data de 25.06.2003.  

Potrivit istoricului constănțean Florin Anghel, „Palatul Regal din Mamaia ascunde mai multă istorie decât oricare 

dintre clădirile oficiale din afara Bucureştilor. În Palatul acesta au locuit, în vremuri fericite, regele Ferdinand, regina 

Maria, regele Mihai, regina mamă Elena. Au venit mereu în vacanţe, aici, la plajă, regina Sofia a Greciei, fiul ei, viitorul rege 

Paul, regina Marioara a Iugoslaviei sau Philip, ducele de Edinburgh, soţul de o viaţă al bunei regine Elisabeta a II-a a Marii 

Britanii. Şi-a petrecut zilele în camerele Palatului, în lunile de vară, mareşalul Józef Piłsudski, conducătorul Poloniei 

interbelice.” Așadar, chiar dacă prețul palatului sau al terentului poate fi discutat, cert este că acesta chiar reprezintă un 

monument de o importanță istorică inestimabilă pentru patrimoniul constănțean și cel românesc. Am speranța că Ministerul 

Culturii va dispune urgent toate măsurile necesare pentru ca Palatul Reginei Maria să se bucure de atenția pe care o merită! 

Din păcate, în prezent, acesta se află într-o avansată stare de degradare și necesită investiții solide în renovare, pentru a putea fi 

admirat la adevărata sa valoare istorică. Patrimoniul național trebuie conservat și valorificat. Orice clădire sau monument 

reprezintă parte din identitatea noastră națională, ele spun o poveste despre națiunea noastră și ne pot arăta către ce anume 

trebuie să tindem. Nu ne mai permitem ignoranță sau dezinteres pentru monumentele noastre istorice! 

Vă mulțumesc!      

 

Deputat 

Marian Crușoveanu 

 

*** 

 

104 ani de la unirea Basarabiei cu România 

 

Domnule președinte, stimați colegi, 

În 1918, după 106 ani de ocupaţie ţaristă, în contextul prăbușirii Imperiului Rus,  Basarabia a revenit în graniţele ei 

fireşti, fiind prima provincie românească care s-a unit cu România.  Pe 27 martie 1918, Sfatul Țării Republicii Democrate 

Moldovenească a votat, prin vot nominal deschis, în favoarea unirii cu România, declarația Sfatului Țării menționând că: 

,,Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagră și vechile granițe cu 

Austria, ruptă de România acum o sută și mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric și dreptului de 

neam, pe baza principiului că noroadele singure să-și hotărască soarta lor, de azi înainte și pentru totdeauna, se unește  cu 

mama sa, România“. 

Conferinţa de Pace de la Paris din 1920 a recunoscut legitimitatea unirii Basarabiei cu România. La 28 octombrie 1920 

România a semnatat tratatul de la Paris cu Marea Britanie, Franţa, Italia şi Japonia care considerau că din punct de vedere 

geografic, etnografic, istoric şi economic, unirea Basarabiei cu România este pe deplin justificată,  că cetățenii Basarabiei au 

manifestat dorinţa de a vedea Basarabia unită cu România. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 9 - 2022  
Săptămâna 28 martie – 1 aprilie 2022  

 

 

82 

 

Timp de 22 da ani, Unirea cu România a ferit Basarabia de războiul civil rus, de tragediile colectivizării, ale ,,terorii 

roșii” dezlănțuită de Direcția Politică de Stat Sovietică și ale deportărilor, de către Administrația Generală a Lagărelor de 

muncă forțată (Gulag). Acesta era întocmai scopul Sfatului Țării, inclusiv al delegaților ruși sau ucraineni care au votat unirea 

cu România. 

Din păcate, efectele unirii au fost anulate după 22 de ani, în anul 1940, când în baza pactului secret Ribbentrop-

Molotov, Rusia sovietică a anexat Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa. 

Cu toate acestea, conştiinţa naţională a românilor basarabeni nu a putut fi nici înfrântă, nici spulberată. În sufletul lor, 

ei au trăit cu convingerea că au fost, sunt şi vor rămâne români, iar Basarabia este un teritoriu româneasc. Convingerea lor a 

fost întotdeauna fermă şi neclintită, așa cum declarau și studenţii români din Basarabia, la Adunarea Comitetului Studențesc, 

în ianuarie 1918:  

,,Noi socotim că mântuirea neamului nostru este numai în unirea tuturor fiilor noştri într-o singură ţară. Noi, de la 

străini nu mai aşteptăm nimic, toată nădejdea ne-o punem în viaţa la un loc cu toţi fraţii noştri români. Noi vrem o Românie a 

tuturor românilor”. 

În anul 2017 s-a adoptat Legea prin care la 27 martie sărbătorim ,,Ziua Unirii Basarabiei cu România”, zi care poate fi 

marcată de autorităţile administraţiei centrale şi locale, organizaţiile neguvernamentale, muzee, reprezentanţele României în 

străinătate, prin organizarea de evenimente şi manifestări publice şi cultural, ştiinţifice, dedicate acestei sărbători.  Autorităţile 

centrale şi locale pot sprijini material şi logistic aceste manifestări.  

România a sprijinit și trebuie să susțină ferm integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova și consider că 

asigurarea stabilității regionale este condiția pentru realizarea interesului național al României și al Republicii Moldova, 

deopotrivă și reprezintă garanția unei dezvoltări economice de durată.  

De asemenea, România a susținut și va susține integrarea cât mai rapidă a Republicii Moldovei în Uniunea Europeană, 

integrare care poate însemna, nu doar simbolic, unificarea politică, economică și culturală, cu România.  

 

Deputat 

Sorin Năcuță  

 

*** 

 

Economia, între pandemie și război 

 

Domnul președinte de ședință, 

Stimați colegi,  

Invazia Ucrainei de către Rusia reprezintă un punct de cotitură pentru Europa. 

Războiul, dincolo de suferința umană și fluxul foarte mare de refugiați, majorează preturile la alimente și energie, 

crește inflația, perturbând comerțul și lanțul de aprovizionare. De asemenea, erodează încrederea și produce incertitudini în 

rândul investitorilor, ceea ce scade valoarea activelor, înăsprește condițiile financiare și ar putea duce la ieșiri de capital de pe 

piețele emergente. 

Economia a înregistrat o creștere de 5,3% în 2021, PIB-ul revenind, la sfârșitul anului, la nivelul din perioada pre 

pandemie. Cu toate acestea, creșterea a încetinit la 0,3% în ultimul trimestru al anului 2021 și se anticipează că va rămâne 

modestă în trimestrul I 2022. 

Perspectivele economice vor depinde de evoluția războiului ruso-ucrainean, precum și de impactul sancțiunilor 

economice și financiare. Economia zonei euro ar trebui în continuare să înregistreze o creștere robustă în 2022, dar ritmul 

acesteia va fi mai lent decât cel anticipat înainte de izbucnirea războiului, conform proiecțiilor inițiale ale experților. 

Inflația s-a accelerat la 5,8% în luna februarie, față de 5,1% în ianuarie, și se așteaptă o creștere continuă a inflației pe 

termen scurt. Prețul energiei, care a înregistrat o creștere de 31,7% în luna februarie, reprezintă, în continuare, motivul 

principal al majorării inflației și alimentează, de asemenea, creșterea prețurilor în multe alte sectoare.  

Livrările de bază din Rusia au fost limitate din cauza sancțiunilor impuse, cele din Ucraina au fost stopate din cauza 

conflictului, iar porturile au fost închise.  Nu există nicio modalitate de adaptare la pierderea aprovizionării din cele două țări, 

ceea ce face ca prețurile să crească. 
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Prețul barilului de petrol a înregistrat, la sfârșitul lunii februarie, cel mai mare prag de la criza din 2008, ceea ce a dus 

la o panică generală pe întreg teritoriul țării noastre. 

În ciuda prețurilor ridicate din foarte multe sectoare, specialiștii sunt de părere că, în anul 2022, nu ne vom confrunta 

cu o recesiune. 

Războiul ruso-ucrainean va avea un impact semnificativ asupra activității economice și a inflației prin prețurile mai 

ridicate ale energiei și ale materiilor prime, precum și perturbarea schimburilor comerciale internaționale. Amploarea acestor 

efecte va depinde de evoluția conflictului, de impactul sancțiunilor actuale, precum și de posibilele măsuri suplimentare. 

Invadarea Ucrainei de către Rusia va afecta întreaga economie mondială și ar putea reconfigura în mod fundamental 

ordinea economică mondială și geopolitică în viitor. 

Vă mulțumesc! 

Deputat 

Maria Stoian 

*** 

 

Niciun român nu este singur în gherila prețurilor la energie! 

 

Prețurile la energie și combustibil au crescut. Este un motiv evident de nemulțumire pentru populație, care a fost ușor 

exploatat și dus în zona de panică și fake-news. Este de înțeles spaima românilor de scumpiri, dar comportamentele exagerate, 

fuga la rafturi și cozile interminabile sunt nejustificate. 

Guvernul României a luat măsuri și populația trebuie să știe acest lucru, să se simtă în siguranță. Guvernul îi ajută deja 

pe toți românii cu plata facturilor la energie. Mă refer la măsurile care se vor aplica în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023.  

Ministerele de resort și instituțiile abilitate din domeniul Energiei (Energie, Finanțe, Economie, Muncă, SGG și 

ANRE) au lucrat împreună pentru finalizarea unei ordonanțe având în vedere contextul actual, inclusiv cel de securitate. 

MĂSURI PENTRU CONSUMATORII CASNICI: 

ENERGIE ELECTRICĂ: 

a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la 

locul de consum în anul 2021 este mai mic sau egal cu 100 KWh; 

b) maximum 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul 

de consum în anul 2021 este cuprins între 100 kWh și 300 KWh inclusiv; 

GAZE NATURALE – PREȚ REGLEMENTAT de maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus. 

MĂSURI CONSUMATORI NON - CASNICI 

ENERGIE ELECTRICĂ 

Maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici. 

GAZE NATURALE 

Maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat 

în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 28.000 MWh, precum și în cazul producătorilor de energie termică destinată 

consumului altor clienții. 

CET-urile vor cumpăra gaze naturale la preț reglementat de 250 lei /MWh. 

Marii consumatori care vor beneficia de schema specifică industriei. 

România va cere realocarea fondurilor rămase necheltuite, din programele europene anterioare, pentru a putea 

interveni în ajutorul întreprinderilor românești.  Pe termen mediu și lung, obiectivul nostru strategic, de a fi independenți 

energetic, poate fi atins numai prin investiții în energie. 

Cu atât mai mult când este greu, stimați colegi din coaliție, trebuie să ținem aproape de cetățeni, să fim uniți și nu doar 

să luăm măsuri, ci și să le comunicăm oamenilor ce facem. Mai mult ca oricând, pentru stabilitate și ordine socială, recomand 

cetățenilor să se informeze numai din surse publice, oficiale și să aibă încredere că acest Guvern are în centrul deciziilor sale 

pe fiecare român. 

Deputat 

Christine Thellmann 

 

*** 
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Declarație politică 

Stimați colegi, 

Pandemia de COVID 19 a reprezentat un adevărat moment de cotitură în lumea medicală, dat fiind faptul că modul 

obișnuit de realizare a consultațiilor medicale nu mai putea fi realizat în aceleași condiții. Astfel, tehnologia s-a dovedit a fi 

arma esențială de care era nevoie la momentul debutului acestei noi perioade, iar utilizarea ei în scopuri de menținere a relației 

medic-pacient și de continuare a consultațiilor în ciuda contextului la momentul respectiv a fost extrem de bine primită. 

În aceste condiții a fost reglementată, prin OUG 196/2020, telemedicina și am ajuns să folosim și în România acestă 

modalitate inovativă de furnizare a informațiilor medicale, care se bazează pe utilizarea diferitelor mijloace de comunicare la 

distanță, disponibile la momentul actual. Acest instrument s-a dovedit a fi extrem de util în imbunătățirea relației de 

comunicare medic-pacient, astfel încât a căpătat o mare amploare și a ajuns să fie preferat în majoritatea contextelor medicale. 

Chiar dacă între timp a intervenit scăderea numarului de îmbolnăviri și, implicit, a riscului infectării, telemedicina a 

rămas metoda de dorit pentru realizarea consultațiilor unde nu este absolut necesară prezența fizică a pacientului în cabinet, 

precum și în cazul pacienților cu risc mare pentru dezvoltarea unor forme grave ale bolii. 

Cu toate că relația medic-pacient menținută doar la distanță poate prezenta anumite neajunsuri, cum ar fi incapacitatea 

efectuării unui examen fizic, lista avantajelor este suficient de mare încât telemedicina să reprezinte un mijloc de efectuare a 

consultațiilor medicale care va ramâne de dorit și pe viitor. 

Printre principalele caracteristici ale telemedicinei de care se bucură pacienții se află: confortul, economia, scăderea 

riscului de contaminare,  intimitatea; etc. Iar ca avantaje privite din perspectiva sistemelor medicale putem enumera: reducerea 

costurilor de întreținere a clinicilor; creșterea încasărilor în cazul clinicilor private; scăderea numarului de programări anulate; 

etc. 

Astfel, având în vedere multitudinea de beneficii pe care le aduce telemedicina în cadrul sistemelor de sănătate 

actuale, aceasta pare să fie o modalitate de relaționare între medic și pacient care va fi păstrată și pentru viitor, cu scopul 

prezervării avantajelor pe care aceasta le conferă în prezent. Datorită progresului imens al tehnologiei și medicinei, îmbinarea 

celor două va putea aduce telemedicinei, pe viitor, o formă și mai bună decât cea de acum și va putea crește și mai mult 

calitatea serviciilor medicale oferite, îmbunătățind continuu relația medic-pacient. 

Vă mulțumesc! 

Deputat 

Cristina Vecerdi 

 

*** 

 

Arderile necontrolate de vegetație 

O problemă de securitate națională 

 

Domnule președinte de ședință, 

Stimați colegi, 

Contextul geopolitic în care se regăsește țara noastră reclamă ca statul român să fie unul deplin funcțional și un pol de 

stabilitate regională. Războiul declanșat de Rusia pe teritoriul Ucrainei a făcut vizibilă nevoia României de a fi un stat rezilient 

în fața amenințărilor externe, atât pentru garantarea securității cetățenilor săi, cât și pentru stabilitatea graniței UE și NATO. În 

această chestiune, pot spune cu certitudine că România s-a achitat exemplar de misiunea pe care situația regională i-a pus-o în 

față și este pregătită ca împreună cu partenerii și aliații săi să reziste oricăror provocări. Însă, evoluția politicii internaționale și 

a contextului regional în care ne regăsim nu sunt singurele pericole la adresa stabilității și rezilienței statului român. 

Capacitatea noastră de a face față provocărilor externe, și de a fi un jucător relevant în dinamica internațională, este indisolubil 

legată de garantarea stabilității a ceea ce se numește în limbaj militar „frontul intern”. Necesitatea unei administrații și 

guvernări interne funcționale, pentru a putea fi un stat capabil să-și urmărească interesul național în afara granițelor, este cel 

mai bine ilustrată de marele om politic și diplomat Nicolae Titulescu care spunea: „Dați-mi o bună politică internă ca să pot 

face o bună politică externă”.  

Prin adoptarea „Strategiei Naționale de Apărare a Țării 2020-2024”, conceptul de reziliență a României a devenit un 

vector central al securității noastre naționale. Filosofia pe care se bazează este una legată de proactivitate mai mult decât de 
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reactivitate. Această dublă-cheie în care este abordată reziliența României se axează pe capacitatea inerentă a entităţilor - 

indivizi, comunităţi, regiuni, stat - de a rezista şi a se adapta articulat la evenimente violente, cauzatoare de stres, şoc, dezastre, 

pandemii sau conflicte, pe de o parte, şi capacitatea acestor entităţi de a reveni cu celeritate la o stare funcţională, de 

normalitate, pe de altă parte. Evenimentele din ultimele zile din județul Buzău ne arată că suntem într-o astfel de situație, în 

care securitatea națională este în pericol. Săptămâna trecută, 500 de hectare de pășune şi 56 de hectare de pădure de pin negru 

au fost mistuite într-un incendiu cauzat de oameni care doreau să-și curețe terenurile de uscături, zona afectată făcând parte 

dintr-o arie protejată - Situl Natura 2000, Dealul Istrița. 

Intervenția rapidă a celor două avioane C27 Spartan de la Baza Aeriană 90 Otopeni, precum și a pompierilor din 

județul Buzău au făcut ca flăcările să fie ținute sub control. În fața acestora mă înclin și îi asigur de deplina mea considerație 

pentru serviciul adus țării. În urma evenimentului, s-a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență care a decis ca 

în termen de 24 de ore, Inspectoratul de Poliţie Judeţean şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean să analizeze măsurile urgente ce 

trebuie dispuse pe raza celor 8 UAT-uri în care s-au înregistrat în ultima vreme numeroase incendii, cu suprafeţe mari care au 

fost mistuite de flăcări, precum Berca, Beceni, Scorţoasa, Săhăteni, Merei, Pietroasele, Cernăteşti şi Breaza.  

Trebuie să menționez că astfel de incidente grave se întâmplă cu regularitate în județul Buzău. În luna ianuarie a 

acestui an au fost înregistrate 80 de incendii de vegetație la nivelul județului, ce au mistuit o suprafață de 860 de hectare. 

Lunile februarie și martie au fost martorele unor creșteri exponențiale. În februarie avem înregistrate 170 de incendii, cu o 

suprafață mistuită de peste 3700 de hectare, iar în luna martie au fost înregistrate 135 de incendii, cu o suprafață mistuită de 

peste 5300 de hectare. În total avem peste 385 de incendii de vegetație la nivelul județului în doar primele trei luni ale anului, 

cu o suprafață arsă de peste 9970 de hectare de teren. O asemenea stare de fapt nu mai poate continua! Este imperioasă o 

intervenție, atât la nivel de UAT-uri, cât și la nivel central, pentru a încerca diminuarea acestor dezastre naturale. Cei 

responsabili trebuie găsiți și aduși în fața justiției pentru a răspunde de punerea în pericol a vieților concetățenilor lor. În 

această circumstanță, am decis inițierea unei propuneri legislative prin care sancțiunile se înăspresc pentru astfel de delicte 

grave, indiferent că se produc în arii protejate sau nu. Multe dintre faptele care înainte erau sancționate doar contravențional, 

voi dori să le transform în infracțiuni. Sunt conștient de faptul că doar însprirea sancțiunilor și creșterea capacității de coerciție 

nu sunt singurele elemente pentru a soluționa acestă problemă cu cauze multiple, însă împreună cu un set de măsuri diverse, 

care să includă capabilități de prevenție și control, precum și acțiunea coordonată și conjugată a autorităților publice centrale și 

locale, consider că putem diminua substanțial acest pericol la adresa securității cetățenilor noștri, iar România va deveni un stat 

care își îndeplinește cu succes funcțiile cu care a fost însărcinat prin contractul social. 

Vă mulțumesc!  

Deputat 

Gabriel-Ioan Avrămescu 

 

*** 

Ziua Mondială de Conștientizare a Autismului 

 

În România, organizațiile neguvernamentale estimează că peste 30.000 de persoane se confruntă cu ”tulburare din 

spectrul autist”.  Dintre acestea, peste 13.000 sunt copii, autismul fiind considerată cea mai răspândită tulburare a copilăriei. 

La sfârșitul acestei săptămâni, pe 2 aprilie va fi marcată ”Ziua Mondială de Conștientizare a Autismului”. Inițiativa,  la 

care s-a alăturat și țara noastră, este marcată anual în această zi, ca  urmare a deciziei Adunării Generale a ONU, prin Rezoluţia 

62/139, adoptată la 18 decembrie 2007. 

Scopul acestei zile este de a aduce în atenția tuturor obstacolele pe care trebuie să le depășească în fiecare zi 

persoanele cu autism, pentru că, până în acest moment, nu a fost descoperit ”un leac” pentru această tulburare complexă. 

Chiar dacă programele terapeutice și educaționale dezvoltate în ultimii ani ajută la crearea unei anumite independențe 

pentru aceste persoane, autismul este o condiție pe viață. Pentru copiii cu autism, viitori adulți, dificultățile de relaționare și 

comunicare socială vor fi provocări permanente. 

Prin intermediul acestei declarații doresc să vă fac o propunere: stați de vorbă cu un părinte care crește un copil cu 

autism. Ascultati-l și încercați, chiar și pentru un minut, să vă puneți în locul lui. Așa veți putea înțelege o fărâmă din lupta pe 

care o duc zilnic aceste familii. Din cauza dificultăților de comunicare, a toleranței scăzute la schimbare sau a unui nivel ridicat 

de anxietate, copiii cu autism au uneori un comportament agresiv. Pentru ei, lumea care îi înconjoară, cerințele ei, par să nu 

aibă niciun sens.   
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De aceea, lupta părinților este o luptă continua și pe termen foarte lung, iar temerea lor cea mai mare este că, atunci 

când vor rămâne singuri, copiii lor nu se vor putea descurca, chiar dacă unii au un coeficient de inteligență foarte ridicat.  

Nu este ușor să comunici cu o persoană cu autism, copil sau adult. De aceea, atunci când avem ocazia, să 

conștientizăm că succesul comunicării presupune disponibilitatea, implicarea și răbdarea noastră. Să ținem cont de faptul că, în 

pofida unor mituri, mulți dintre ei doresc să își facă prieteni și să relaționeze cu cei din jur, dar nu le este deloc ușor.  

În această zi trebuie să conștientizăm că autismul nu se „vindecă”. Un copil cu autism va deveni un adult cu autism.  

Cel mai important în lupta lor este să beneficieze de un sprijin adecvat, pentru că doar așa vor putea  învăța și se vor putea  

dezvolta pentru a trăi o viață împlinită. 

 „De Ziua Mondială de Conștientizare a Autismului, să ne reafirmăm angajamentul de a promova participarea 

deplină a tuturor persoanelor cu autism și să ne asigurăm că au sprijinul necesar pentru a-și putea exercita drepturile și 

libertățile fundamentale„ - Secretarul general ONU António Guterres (2019). 

Deputat 

Angelica Fădor 

 

*** 

 

Finalizarea hidrocentralelor abandonate, o șansă pentru revitalizarea sistemului energetic 

 

Majoritatea parlamentară care susține Guvernul Nicolae Ciucă propune și inițiează soluții concrete la problemele grave 

ale oamenilor și ale economiei naționale. În această idee, s-a mai făcut un pas pentru ca România să dispună de o mai mare 

cantitate de energie electrică, să nu mai fie dependentă de importuri și să își câștige, în cel mai scurt timp, independența 

energetică, mai ales în aceste vremuri zbuciumate provocate de războiul din Ucraina.  

Camera Deputaților a adoptat în aceste zile proiectul legislativ privind finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a 

unor hidrocentrale abandonate. Investițiile făcute în aceste unități sunt de sute de milioane de euro, iar această lege va permite 

continuarea lucrărilor, astfel încât edificarea lor să aducă plusul de energie electrică necesar sistemului național energetic. 

Este cât se poate de evident că aveam nevoie de noi măsuri, de noi capacități energetice, de noi investiții. România nu 

își mai poate permite să abandoneze amenajări hidrotehnice în care s-au investit sute de milioane de euro, bani publici, în 

actualul context, când deficitul de energie a aruncat prețurile-n aer, iar viitorul nu știm ce ne rezervă. 

Legea votată de Parlament protejează și mediul, în egală măsură, dar asigură cadrul legislativ pentru ca investițiile 

aflate în derulare și abandonate pe parcurs, din cauza unor nemulțumiri de ordin mai degrabă ilar, să fie finalizate. Acestea vor 

aduce suplimentar în sistemul energetic zeci de mii de MW lunar, energie verde și, foarte important, în acest context delicat 

internațional, mult mai ieftină, știut fiind faptul că electricitatea produsă de hidrocentrale este cea mai ieftină! 

În egală măsură, sistemul nostru energetic va deveni astfel mai puternic, mai stabil și mai fiabil, fapt care va aduce mai 

multă ordine și stabilitate în aprovizionarea națională cu energie.  

Legea adoptată de majoritatea parlamentară prevede scoaterea din zona ariilor protejate a amenajărilor hidrotehnice, 

precum și asigurarea unei distanțe de protecție de 100 de metri între acestea și restul ariei protejate. Într-o primă fază, vor fi 

reluate și finalizate hidrocentralele de la Răstolița, Bumbești și Dumitra, toate trei realizate în proporții cuprinse între 90 și 

98%, în care deja s-au investit aproape 400 de milioane de euro de către statul român. 

Salut adoptarea acestei legi și sper ca ea să fie promulgată în regim de urgență de președinte, astfel încât lucrările să 

înceapă imediat, pentru ca, în cel mai scurt timp, hidrocentralele respective să producă energia necesară românilor. 

 

Deputat 

Cristina Burciu 

*** 
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Ziua Internațională a Francofoniei 

 

Drumul prieteniei dintre România și Franța, cu rădăcini adânci în istorie, a fost consolidat prin eforturi multiple 

dovedite de-a lungul timpului: Unirea Principatelor Române din 1859, când au apărut oportunități noi în relația diplomatică 

dintre România și Franța; Proclamația de independență din 1877, când Franța s-a arătat favorabilă poporului român; Marea 

Unire din 1918, când, după o luptă grea în Primul Război Mondial de partea Antantei și implicit a Franței, România a reușit să 

se impună în fața marilor puteri și să înfăptuiască unirea tuturor provinciilor locuite de români, împlinindu-și idealul național; 

aderarea și integrarea României în UE și NATO.  

Din 1993, România este membră cu drepturi depline a Organizației Internaționale a Francofoniei. 

La începuturile sale, proiectul francofon reprezenta o dimensiune culturală, însă evoluția sa recentă dovedește că a 

devenit o sărbătoare a unității în diversitate, a fiecărui cetățean din cele 88 de state OIF care prețuiește limba și cultura 

promovate de Francofonie. România a jucat mereu un rol esențial în cadrul Francofoniei, devenind prima țară din regiune care 

a găzduit Conferința Ministerială a Francofoniei în anul 1998 și Summitul Francofoniei în anul 2006. Pentru români, limba 

franceză nu reprezintă doar o limbă de circulație internațională, ci o limbă de suflet, care ne amintește că suntem parte din 

familia națiunilor latine, francofone și că păstrăm și apărăm aceleași valori.  

În 2022, tema evenimentelor legate de OIF este “Francofonia viitorului”, pentru a marca susţinerea acordată de către 

francofonie tuturor tinerilor şi aspiraţiilor lor. În sistemul de învățământ preuniversitar din România, peste un milion de elevi 

studiază limba franceză, iar sistemul românesc de învățământ universitar oferă mai mult de 100 de filiere francofone, în 

diverse domenii de studiu, care anual atrag tineri din întreaga comunitate a Francofoniei. 

Anul acesta, în România, s-a inaugurat construcția Casei Francofoniei, care va fi a doua casă a francofoniei din lume, 

după Paris. Casa Francofoniei în România îşi propune să devină un centru regional care va găzdui evenimente culturale şi 

ştiinţifice menite să promoveze performanţa şi să sprijine tinerii studenţi şi cercetători. La inaugurare, Președintele României, 

Klaus Iohannis, a afirmat că: „De aproape trei decenii, România și mișcarea francofonă universitară din țara noastră își 

probează concret angajamentul pentru valorile păcii, ale dialogului pașnic dintre culturi și ale respectului drepturilor 

fundamentale ale omului”.1 

Deputat 

Radu-Marin Moisin 

*** 

Războiul din Ucraina, o reîntoarcere nefirească în istorie 

-  

Situaţia geopolitică din imediata apropiere a României continuă să se menţină pe un trend îngrijorător, acest război 

inutil continuând inexplicabil, după mai mult de o lună de la începutul invaziei armate a Rusiei în Ucraina. În acest context, 

stabilitatea politică internă a ţării noastre devine tot mai importantă, iar Guvernul Nicolae Ciucă a devenit, în ultima perioadă, 

garantul acesteia.  

Schimbările de forţe din ultima perioadă petrecute în vecinătatea României par desprinse parcă dintr-un film istoric. 

Prin decizia de atacare a Ucrainei, care se adaugă alipirii Crimeei din urmă cu opt ani, precum și prin toate aceste răbufniri 

ocupaționale ale președintelui Putin și ale camarilei sale, total condamnabile având în vedere uciderea de oameni și copii 

nevinovați, Rusia s-a întors cu zeci sau sute de ani în urmă, dar, în acelaşi timp, s-a auto-izolat pe scena politicii internaţionale. 

Nimeni nu știe la ce să se mai aștepte de la liderul Federației Ruse, iar această incertitudine agită și mai mult spiritele, peste tot 

în lume. 

Comunitatea internaţională, inclusiv România, a decretat unanim că demersul Rusiei este unul nelegitim, iar decizia nu 

va fi tolerată de nici un stat membru UE şi NATO, în frunte cu Statele Unite ale Americii. Aceasta a reacţionat cel mai dur, 

prin preşedintele Biden, care a spus răspicat că omologul său de la Kremlin este „criminal de război” și că nu mai are ce căuta 

la conducerea Rusiei.  

România a condamnat, la rândul ei, cu fermitate, războiul declanșat de Rusia pentru ocuparea Ucrainei. Prin gestul 

său, care aminteşte de cele două războaie mondiale, liderul rus Vladimir Putin dă dovadă de un cinism fără margini, 

subminarea și atacarea unui stat suveran, precum și destabilizarea acestuia, plus crimele atroce la adresa populației civile și a 

copiilor, fiind, fără îndoială, acte samavolnice, total nepotrivite acestui secol. 

 
1 https://ro.ambafrance.org/Ceremonie-inaugurarea-construc%C8%9Biei-Casei-Francofoniei 
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Este evident că situaţia conflictuală din imediata apropiere de România va avea implicaţii dintre cele mai imprevizibile 

în viitor, iar politica externă şi cea legată de siguranţa naţională trebuie dinamizate și armonizate cum se cuvine.  

În acest sens, înființarea unui grup permanent de luptă al NATO în țara noastră este dătător de speranțe și aduce 

românilor liniștea de care avem atâta nevoie în aceste timpuri complicate. 

 

Deputat 

Ervin Molnar 

*** 

 

Declarație de forță la Varșovia 

Dragi colegi,  

Săptămâna trecută, într-un loc și moment de importanță istorică, Președintele Statelor Unite ale Americii, 

Joe Biden, a venit în Europa pentru a demonstra reziliența NATO în fața agresiunii ruse și a descuraja orice 

intenție a omologului său rus de a călca măcar în interiorul unui stat NATO. SUA sunt solidare cu Ucraina, țară 

democratică măcinată de ambițiile unui dictator care a lezat integritatea teritorială și politică a țării și a provocat 

o criză umanitară menită să destabilizeze blocul european. Planurile lui Vladimir Putin nu au fost aplicate cu 

succes, iar retorica sa nu a avut ecou în cadrul Alianței Nord-Atlatice.  

Europa se află, din nou, după două războaie mondiale, Războiul Rece și multiplele acte de agresiune 

manifestate de Federația Rusă la un punct de răscruce între libertate și represiune. Președintele SUA a avertizat 

poporul ucraienan, cel mai greu încercat în această luptă, că trebuie să se înarmeze cu răbdare, dar că eforturile 

nu vor fi în zadar. Audiența Președintelui a fost formată din ucraineni și polonezi adunați  în fața Castelului Regal 

din Varșovia, dar și din cetățeni din întrega Europă, care se confruntă cu sentimente de frică de deziluzie în fața tragicelor 

evenimente. Vedem familii despărțite de război, mame ce fug din calea tancurilor rusești, case, școli și orașe întregi distruse. 

Este dificil să îți menții optimismul în astfel de momente, dar este singura soluție pentru a descuraja inamicul. Nu trebuie să 

uităm preferința lui Vladimir Putin pentru tacticile de război hibrid ce includ și inducerea fricii și a panicii, dezinformarea și 

promovarea fake news. Au fost folosite intensiv în 2008 în Georgia, în 2014 în momentul anexării ilegale a Crimeei și sunt 

folosite și acum. Cu toate că liderul de la Kremlin încearcă să fie imprevizibil și să destabilizeze reziliența NATO, statele 

europene democratice sunt familiarizate cu ambițiile și tacticile sale. Iluzia prestigiului pe care l-a avut Uniunea Sovietică, 

prestigiu construit prin violență, frică și dominanță nu își mai are locul în contextul de astăzi. Subminarea independenței statale 

a Ucrainei a atras un val de sancțiuni economice, menite să transmită un mesaj clar: nici o țară UE sau NATO nu va tolera un 

comportament autocratic și nu va închide ochii în fața crimelor ce au loc.  

În urma deciziilor iraționale ale unui regim nedemocratic au ajuns să sufere două popoare: cel rus și cel ucrainean. 

Vladimir Putin își rănește proprii cetățeni prin planurile sale. Confruntată cu dificultăți economice din ce în ce mai mari, 

Federația Rusă a ajuns să se apropie de izolaționism pe plan extern, fiind dur criticată de către toate forumurile 

internaționale pentru încălcarea drepturilor omului, cenzurarea presei și răspândirea de fake news, tactici folosite de 

Moscova pnetru a-și induce în eroare populația și a destabiliza conducerea Ucrainei. Retorica folosită de Putin este 

complet neadevărată și chiar jignitoare, el afirmând că are loc de fapt o operațiune de denazificare în Ucraina în contextul 

în care Președintele Zelenski este de origine evreiască, iar familia sa a suferit în urma Holocaustului.  

Ucrainenii dau dovadă de o rezistență lăudabilă, iar Joe Biden și-a reafirmat solidaritatea cu eforturile lor de a 

respinge atacurile rușilor. Lupta lor este pentru democrație și libertate, iar SUA stau și vor sta alături de ei până la 

semnarea unui armistițiu. Nu mai trăim într-un secol în care forța militară primează, iar obiectivele de politică externă sunt 

obținute cu armele și cu puterea. Diplomația, consensul și colaborarea au luat locul relațiilor violente între state, iar liderul 

rus este printre singurii din Europa care refuză să accepte acest status-quo. 
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Vizita Președintelui Biden a simbolizat prezența și implicarea NATO în conflict, precum și suportul acordat, în 

primul rând, oamenilor care se zbat zilnic pentru viețile lor. Dreptatea nu se va face cu forța. Avem încrederea și ne rugăm 

ca ostilitățile să se sfârșească cât mai curând și fără alte victime!  

Vă mulţumesc! 

Deputat 

Mugur Cozmanciuc 

*** 

 

Declarație politică 

Stimați colegi 

O nedreptate se desfășoară, de ani de zile, în mediul universitar românesc. Victimele anuale sunt miile de studenți 

români care vin din diaspora sau din zonele istorice din apropierea României, în care românii reprezintă minoritatea. 

Vorbim de o situație ce privește aproximativ 9,7 milioane de români: 5,6 în diaspora iar 4,1 în comunitățile istorice din 

jurul României. 

În prezent, 4.843 dintre românii de pretutindeni sunt înscriși în învățământul universitar din România. Defalcat, 

situația lor se prezintă astfel: 2,979 învață la studii de licență, 1.683 la master, 44 la doctorat și 137 în anul pregătitor. 

Bursele acordate în cazul lor sunt de 65 de euro/ lună pentru studenții de licență, 75 de euro lunar pentru masteranzi și 

85 de euro pentru doctoranzi. Aici apare prima nedreptate, deoarece bursa socială a unui student român este mult mai mare, de 

aproximativ 130 de euro lunar. 

Diferențierea nu se oprește aici: românii de pretutindeni nu beneficiază de sprijin financiar decât pe perioada cursurilor 

și nu pe întreg anul, cum se întâmplă în cazul burselor sociale acordate celor născuți în România. 

Stimați colegi, această dublă nedreptate a fost deja corectată la nivelul Senatului, care a decis:  

„Cuantumul minim al burselor românilor de pretutindeni este egal cu valoarea burselor sociale acordate studenților 

români de la ciclurile de studii universitare de licență și masterat, respectiv cu valoarea bursei doctorale pentru studenții de la 

ciclul de studii universitare de doctorat. Bursele românilor de pretutindeni se acordă pe toată durata anului calendaristic, 

inclusiv pe perioada vacanței de vară iar beneficiarii pot primi și burse pentru performanțe academice, în aceleași condiții cu 

studenții români”. 

Este rândul nostru să corectăm această deficiență și să punem semnul egal, în materie de drepturi, pentru studenții 

români de pretutindeni și cei născuți în țară. 

Vă mulțumesc! 

Deputat 

Atanasiu Onuț Valeriu 

*** 

 

 

➢ Întrebări  

 

Adresată domnului Adrian Câciu,  ministrul Finanțelor 

 

Situația economică a României 

Stimate domnule ministru,  

Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat faptul că Produsul Intern Brut (PIB) estimat pentru anul 2021 a crescut 

cu 5,9% față de anul 2020, contribuțiile cele mai importante avându-le comerțul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, 

transportul și depozitarea, dar și sectorul HORECA. Pe de altă parte, construcțiile au avut o contribuție negativă la modificarea 

PIB (-0,1%) ca urmare a scăderii volumului lor de activitate cu 1,8%. 
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Pentru anul în curs, o echipă de cercetare din cadrul a Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor 

(FSEGA) a UBB din Cluj estimează o încetinire a creșterii economice. De asemenea, încă de la finalul anului trecut, analiștii 

erau pesimiști în legătură cu economia țării în 2022.2 

Având în vedere estimările specialiștilor, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

1. La nivel ministerial, se efectuează o analiză în timp real a evoluției economiei naționale? Dacă răspunsul este 

afirmativ, care sunt previziunile ministerului pe care îl coordonați cu privire la starea economică a țării? 

2. Ce date dețineți cu privire la sectoarele care vor avea cele mai importante contribuții la economie în acest an? 

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 

Cu stimă, 

Deputat 

Radu-Marin Moisin 

*** 

 

Adresată domnului  Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor 

 

Stadiul lucrărilor la A3 

Stimate domnule ministru, 

Recent, Curtea de Apel București (CAB) și Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) au invalidat 

2 decizii ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) privind licitațiile pentru loturile de pe 

Autostrada Transilvania A3, Chiribiș – Suplacu de Barcău și Chețani – Câmpia Turzii.  

De asemenea, lucrările pentru lotul Biharia – Chiribiș ar fi trebuit să înceapă de mai bine de un an. Prin urmare, în 

acest moment, 72 de km din A3 sunt blocați.3 

Având în vedere că A3 este una din cele mai importante autostrăzi ale României, doresc să vă adresez următoarele 

întrebări: 

1. Conform estimărilor ministerului, care sunt loturile care vor fi date în folosință în următorii ani?  

2. Când considerați că se vor demara construcțiile pe cele 3 loturi blocate? 

3. Care considerați că sunt soluțiile necesare pentru a menține un ritm alert al lucrărilor pe A3?  

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 

Cu stimă, 

Deputat 

Radu-Marin Moisin 

*** 

 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 

Situația vaccinurilor anti-HPV în România 

 

In calitatea de medic și membru al Comisiei de Sănătate din Camerei Deputaților, doresc să vă supun atenției  situația 

privind tipurile de cancer produse de infecțiile cu HPV din România care este una dramatică: peste 4000 de românce sunt 

diagnosticate cu cancer de col uterin în fiecare an, peste 1900 dintre aceste femei pierd anual lupta cu această boală. România 

se situează astfel pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește incidența cât și mortalitatea cauzată de cancerul de 

col uterin.   

Ne aflăm în situația în care România este una dintre cele două state din UE care nu asigură finanțare pentru un 

program de prevenție prin vaccinare împotriva infecțiilor cu HPV, în contextul în care state învecinate precum Bulgaria, 

Ungaria, Slovenia, Cipru sau Croația s-au aliniat recomandărilor internaționale cu privire la aceste boli și au implementat 

 
2  https://economedia.ro/cum-a-crescut-economia-romaniei-in-2021-si-care-este-perspectiva-pentru-anul-in-curs-cercetatorii-ubb-care-

monitorizeaza-economia-in-pandemie-urmeaza-o-incetinire-semnificativa-a-cresterii-economice.html#.YjwrLedBxD9 
3 https://gazetadecluj.ro/autostrada-transilvania-a-devenit-ruta-proceselor-si-contestatiilor/ 
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programe eficiente de vaccinare  HPV. Organizația Mondială a Sănătății recunoaște importanța cancerului de col uterin și a 

bolilor asociate HPV ca probleme de sănătate publică la nivel global și recomandă includerea vaccinării HPV în programele 

naționale de imunizare.  

În acest context, se ridică o serie de întrebări care necesită lămuriri din partea autorităților competente: 

1. Care este numărul de doze achiziționate, pentru vaccinarea HPV de către Ministerul Sănătății, în anul 2022 

2. De ce nu se găsește în farmacii acest vaccin, la cerere. 

3. Ați precizat recent ca veți lua în calcul reintroducerea vaccinului anti-HPV în Programul naţional de vaccinare, acesta 

urmând să fie „ca un vaccin care nu mai trebuie administrat la cerere”. Când veți implementa această măsură 

Cu stimă, 

Deputat 

Cristina Vecerdi 

*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, Ministrul Afacerilor Interne 

 

Resurse pentru localnici în Ucraina 

Stimate domnule ministru,  

Acuzat de multiple ori, de la izbucnirea conflictului în Ucraina, de încălcarea drepturilor omului, Președintele rus 

Vladimir Putin a fost criticat dur în cadrul unei rezoluții a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului ce condamnă acțiunile 

Federației Ruse în Ucraina. Rezoluția adoptată la începutul lunii martie autorizează și instituirea unei comisii de anchetă care 

să investigheze încălcarea drepturilor omului, conform declarațiilor făcute de către ambasadorul Ucrainei la Geneva, Evghenia 

Filipenko.  

Cel mai recent exemplu este izolarea localnicilor din orașul Cernihiv, susține Liudmila Denisova, ombudsmanul 

Ucrainei pentru Drepturile Omului. Populația ar fi ținută ostatică, complet separată de capitală, fără curent, apă, căldură și 

aproape nici gaz, iar infrastructura este distrusă. Oficialii din Cernihiv au declarat că numărul de rezervoare pentru apă potabilă 

este limitat, iar, pentru a proteja populația orașului, au fost impuse restricții la distribuirea apei potabile. Astfel, se va turna apă 

în cantitate de 10 litri de persoană.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 

1. Dacă o situație asemănătoare se va repeta, ar putea România să ajute cu resurse orașele în care localnicilor nu le este 

permis să plece?  

2. Cu aproximație, câți refugiați credeți că vor tranzita țara noastră în perioada următoare?  

Solicit răspuns în scris.  

Cu deosebită stimă,  

Deputat 

Mugur Cozmanciuc 

*** 

 

 

Adresată domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

 

AgroCity 

 

Stimate domnule ministru, 

În cadrul unui interviu oferit de către fondatorul AgroCity, Marius Pașca a recunoscut că, în ciuda devotamentului lor 

și capacității adiminstrative, mulți fermieri români nu reușesc să își atingă potențialul în afaceri. În acest sens, el a creat un 

instrument de digitalizare în agricultură, prin intermediul căruia fermierii văd de pe telefon ce se întâmplă în câmp, știu exact 
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ce au de făcut tot anul, dar și cum fiecare hectar le influențează productivitatea fermei, conform declarațiilor făcute în spațiul 

public. 

Pașca a susținut că fermierii trebuie să facă față la multiple situații neprevăzute sau care necesită o bună organizare. 

Agricultorii care lucrează câteva sute de hectare anual se confruntă cu o mulțime de provocări, întrucât aceștia, în unele cazuri, 

nu sunt proprietarii întregului teren lucrat, iar restul trebuie luat în arendă de la proprietari cărora trebuie să le plătească, anual, 

un beneficiu în bani sau în produse (sau chiar sub ambele forme). Un alt exemplu se referă la culturile care trebuie „rotite”. 

Asta înseamnă că fermierul nu poate planta de prea multe ori aceeași cultură pe o suprafață de teren, ca să nu secătuiască solul. 

E nevoit, deci, să își alcătuiască un plan anual de semănat, care să țină cont și de activitatea din anii trecuți. Un alt factor 

perturbator ar fi vremea schimbătoare și evenimentele meteo neprevăzute față de care fermierii trebuie să își adapteze planul. 

Aplicația IT AgroCity va ușura categoric aceste sarcini prin oferirea unui instrument de management util.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 

1. Cum îi puteți încuraja pe fermierii români să utilizeze în număr cât mai mare aplicația AgroCity? 

2. Vor fi alocați îndrumători în cadrul primăriilor, de exemplu, pentru a-i învăța pe fermieri cum funcționează exact 

aplicația? 

3. Cu ce procent preconizați că ar putea crește productivitatea prin utilizarea aplicației AgroCity? 

Solicit răspuns în scris.  

Cu deosebită stimă, 

Deputat 

Mugur Cozmanciuc 

 

*** 

A 

 

dresată domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 

 

Rezervări anulate din cauza războiului 

 

Stimate domnule ministru, 

În contextul desfășurării de forțe în apropierea graniței României cu Ucraina, românii au început să își anuleze 

rezervările sau să chiar să aleagă vacanțe în străinătate. Dacă acest fenomen va persista, antreprenorii din turism vor resimți 

economic reticența românilor în perioada următoare. Față de așteptările inițiale, în momentul de faţă gradul de rezervare este 

undeva la 50-55%, cu o anumită stagnare imediat în primele zile după izbucnirea conflictului.  

Astfel, conform declarațiilor făcute în cadrul unui emisiuni de săptămâna trecută, ați afirmat că nu există motiv de 

îngrijorare întrucât cetățenii se află în siguranță în interiorul granițelor României. Într-adevăr, există și alți factori ce ar 

perturba activitatea turistică, precum creșterea numărului de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 în Europa și creșterea 

prețurilor pentru vacanțe pe fondul scumpirilor deja existente. Conform estimărilor făcute, tarifele serviciilor din turism în 

acest an sunt în creştere, procentual, cu aproximativ 15 şi 20%.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 

1. Cum îi puteți încuraja pe români să rezerve vacanțe în țară? 

2. Care credeți că va fi impactul asupra turismului dacă va persista această reticență?  

Solicit răspuns în scris.  

Deputat 

Mugur Cozmanciuc 

*** 
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Adresată domnului Marcel Ioan Boloș, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării  

 

Critici la adresa cloud-ului guvernamental 

 

Stimate domnule ministru,  

Proiectul finanțat prin fodnurile aferente PNRR în valoare de 500 milioane de euro, Cloud-ul Guvernamental, este un 

demers esențial pentru procesul de digitalizare a aparatului administrativ.  Asociația patronală a industriei de software și 

servicii (ANIS) a atras atenția asupra unor probleme identificate în proiectul de Ordonanță de Urgență privind sistemul de 

guvernanță al Cloud-ului Guvernamental, susținând că argumentele lor – prezentate în cadrul unei întâlniri ce a avut loc pe 8 

februarie – nu au fost incluse în proiectul de OUG.  

Printre criticile aduse se numără îngrădirea inovației și progresului tehnologic la nivelul instituțiilor publice, întrucât 

capabilitățile viitorului cloud guvernamental ar fi inferioare soluțiilor de cloud public disponibile astăzi. ANIS a mai semnalat 

și interzicerea utilizării de software open-source în infrastructura de bază a Cloud-ului Guvernamental (PaaS), acțiune ce ar 

elimina orice șansă de dezvoltare a cloud-ului.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 

1. Aveți de gând să organizați o nouă serie de discuții cu ANIS?  

2. Considerați că argumentele critice aduse sunt bine întemeiate? 

Solicit răspuns în scris.  

Cu deosebită stimă,     

 

Deputat 

Mugur Cozmanciuc 

 

*** 

 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății  

 

Bilanțul COVID-19 

Stimate domnule ministru,  

Cele mai recente date ale cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 indică o creștere a numărului față de perioada 

anterioară. Pe 22 martie s-au înregistrat 5.140 cazuri noi de persoane infectate, cu 2.904 mai multe față de ziua anterioară. 

Dintre ele, 623 dintre cazuri sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după 

prima infectare. În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 2.858, cu 184 mai 

puțin față de ziua anterioară, iar în secțiile de terapie intensivă erau internate 443 de persoane. În continuare, majoritatea 

persoanelor infectate erau cele nevaccinate, la acea dată, 395 din 443. Din totalul pacienților internați, 204 sunt minori, 202 

fiind internați în secții.  

În data de 23 martie, au fost înregistrate 4.521 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 619 mai puține 

față de ziua anterioară, iar pe 26 martie, 3.100 cazuri noi de persoane infectate. Până la acel moment, 64.749 de persoane 

diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. 

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 

1. Considerați că ne aflăm din nou pe o pantă ascendentă având în vedere creșterile din ultima lună? 

2. Cât de relevant credeți că este numărul de infectări în contextul ratei de testare de la momentul actual?  

Solicit răspuns în scris. 

Cu deosebită stimă, 

Deputat 

Mugur Cozmanciuc 

 

*** 
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Adresată   domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Situri contaminate – județul Suceava 

 

Stimate domnule ministru, 

Gestionarea siturilor contaminate presupune luarea unor măsuri urgente care vizează, printre altele, reducerea 

numărului lor prin continuarea demersurilor în vederea realizării de către deținătorii acestora a lucrărilor de remediere și redare 

în circuitul economic a terenurilor respective. 

Așa cum reiese din ”Raportul de mediu pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Suceava, 

2020 – 2025”, ca urmare a desfăşurării activităţilor economice, atât istorice cât şi de dată mai recentă, conform Strategiei 

Naţionale şi Planului Naţional de Acţiune pentru Gestionarea siturilor contaminate din România, aprobată prin HG nr. 

683/2015, la nivelul județului Suceava există un număr de 12 situri în această categorie, din care 6 sunt situri potenţial 

contaminate și 6 sunt situri contaminate. 

În acest context, vă întreb, domnule ministru, care este strategia MMAP în ceea ce privește remedierea acestor situri și 

introducerea terenurilor în circuitul economic? 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 

Vă mulțumesc. 

Cu stimă,  

Deputat 

Angelica Fădor 

 

*** 

 

 

Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

 

Proiect referitor la sistemul de recrutare în funcția publică 

 

Stimate domnule ministru, 

Implementarea unui model profesionist și imparțial de recrutare în funcția publică este unul dintre obiectivele propuse 

de MLPDA în Programul de Guvernare. Acesta va putea fi realizat prin organizarea unui sistem de concursuri care să pună 

accentul pe competența și integritatea funcționarilor publici, precum și pe orientarea spre performanță.  

Inițial, va fi dezvoltat un proiect pilot care să urmărească organizarea unui proces transparent și incluziv de recrutare și 

selecție în administrația publică centrală prin concurs de recrutare. Ulterior, acest sistem se dorește a fi aplicat progresiv 

tuturor categoriilor de funcționari publici din administrația publică centrală.  

De asemenea, administrația publică de la nivel local va beneficia de asistența instituțiilor specializate de la nivel 

central pentru preluarea și implementarea unor instrumente de recrutare care să aibă în centru preocuparea pentru competență 

și integritate a funcționarilor publici. 

În acest sens, vă întreb, domnule ministru, dacă este elaborată strategia pentru dezvoltarea acestui program pilot și care 

este perioada propusă pentru implementarea lui? 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 

Vă mulțumesc. 

Cu stimă, 

Deputat 

Angelica Fădor 

 

*** 
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Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 

   domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor  

 

Deducerile fiscale acordate persoanelor fizice 

Stimați miniștri, 

Conform art. 77 din Codul Fiscal din 8 septembrie 2015, Legea 227/2015, persoanele fizice au dreptul la deducerea 

din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei 

impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcția de bază. 

Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.950 lei inclusiv, astfel: 

(i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere - 510 lei; 

(ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreținere - 670 lei; 

(iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreținere - 830 lei; 

(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreținere - 990 lei; 

(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreținere - 1310 lei. 

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 

1 951 lei și 3 600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive față de cele de mai sus și se stabilesc  conform art. 77, alin. 

2 din Codul Fiscal.  

Persoana în întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau ale 

soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc 510 lei 

lunar, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) și x) și/sau a pensiilor de urmaș cuvenite conform legii, precum și a 

prestațiilor sociale acordate potrivit art.58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

În cazul în care o persoană este întreținută de mai mulți contribuabili, suma reprezentând deducerea personală se 

atribuie unui singur contribuabil, conform înțelegerii între părți. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând 

deducerea personală se atribuie fiecărui contribuabil în întreținerea căruia/cărora se află aceștia.  

Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniți, ai contribuabilului, sunt considerați întreținuți. 

Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru persoanele aflate în întreținerea contribuabilului, pentru acea 

perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreținute. Perioada se rotunjește la luni întregi în favoarea 

contribuabilului. 

Nu sunt considerate persoane aflate în întreținere persoanele fizice care dețin terenuri agricole și silvice în suprafață de 

peste 10 000 m2 în zonele colinare și de seș și de peste  

20 000 m2  în zonele montane. 

Deducerea personală determinată potrivit prezentului articol nu se acordă personalului trimis în misiune permanentă în 

străinătate, potrivit legii. 

Față de cele menționate mai sus, am rugămintea de a-mi răspunde la următoarele întrebări: 

1. Câte persoane în vârstă de peste 18 ani sunt luate în întreținere? 

2. Câte dintre acestea sunt studenți și câte sunt persoane încadrate la categoria NEETs? 

3. Câte au apelat la serviciile AJOFM în ultimele 12 luni pentru un loc de muncă sau cursuri? 

Am rugămintea de a-mi răspunde în scris la întrebarea înaintată. 

Cu respect, 

Deputat 

Cătălina Ciofu 

 

*** 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_227_2015.htm#A62
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_227_2015.htm#A58
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Adresată domnului Marian Neacșu, Secretar general al Guvernului 

În atenția: domnului Liviu Bostan, Președinte al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice 

 

Precizări referitoare la instituțiile de credit care pot emite instrumente de garantare 

 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 375/2022, care modifică mai multe acte normative din sfera achizițiilor publice, se 

stipulează: 

 „Art. 36 

(1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile 

legii, astfel: 

a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat; 

b) asigurare de garanţii emisă: 

- fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al 

Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; 

- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de 

Supraveghere Financiară." 

 

În prezent, Instituțiile Financiare Nebancare  (IFN) sunt autorizate de către Banca Națională a României, prin 

Regulamentul 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, să emită instrumente de garantare. Prin interpretările diferite 

pe care le-a avut de-a lungul timpului, Agenția Națională de Achiziții Publice a creat confuzie în ceea ce privește valabilitatea 

instrumentelor de garantare emise cu respectarea legii, spunând în 2018 că o entitate financiară, în conformitate cu legislația 

specifică, poate emite un instrument de garantare care să respecte condițiile cerute de legea domeniului achizițiilor publice. În 

2022, ANAP, printr-o notă, a restrâns dreptul Autorităților Contractante de a accepta instrumente de garantare emise de IFN-

uri.  

Având în vedere aceste aspecte, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

1. Considerând schimbările de interpretare a legislației în vigoare, care este, la momentul actual, interpretarea ANAP 

privind entitățile care pot emite instrumente de garantare? 

2. În interpretarea ANAP, care sunt instituțiile de credit la care face referire articolul 36 din Hotărârea precizată? 

3. Dacă răspunsul la întrebarea precedentă nu include și instituțiile financiare nebancare (IFN), care au fost rațiunile ce 

au stat la baza excluderii acestora din categoria entităților ce pot emite instrumente de garantare? 

Menționez că solicit răspuns scris. 

Vă mulțumesc! 

Deputat 

Gabriel-Ioan Avrămescu 

*** 

 

Adresată domului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismulu 

 

Soluții pentru salvarea Palatului Regal din Mamaia, în urma procesului  conform căruia  

acesta a revenit statului român 

 

Stimată doamnă ministru, 

În urmă cu câteva zile, judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție din România au decis că Palatul Regal din 

Mamaia a fost privatizat ilegal în anul 2003. În urma deciziei instanței, acest monument istoric de patrimoniu îi revine statului 

român. Această clădire de patrimoniu a fost în subordinea societății de stat Mamaia S.A. iar în momentul de față, această 

clădire-simbol a județului Constanța se află într-o situație deplorabilă, am putea spune că a ajuns o ruină, fiind abandonată 

aproape în totalitate.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 9 - 2022  
Săptămâna 28 martie – 1 aprilie 2022  

 

 

97 

 

Palatul Regal din Mamaia este inclus pe lista monumentelor istorice a Ministerului Culturii, un obiectiv cu o 

importanță deosebită, cu istorie, care merită reabilitat și redat publicului larg. Sunt convins că și la nivelul ministerului pe care 

îl conduceți există interes de a salva, reabilita monumentele istorice care pot fi o atracție pentru turiștii români și nu numai. 

Cândva o bijuterie a stațiunii Mamaia, această clădire, monument istoric, care este grav deteriorată, a ajuns o ruină, o 

clădire abandonată, bătută de vreme. Acest obiectiv, aflat în stațiunea Mamaia, merită tot interesul, pentru că face parte din 

istoria și din identitatea noastră. În urma deciziei judecătorești, Ministerul Culturii are toate pârghiile necesare pentru a 

reabilita acest monument de patrimoniu. De aceea, vă adresez următoarea întrebare:  

• Există, la nivel de minister, interesul de a transfera clădirea de patrimoniu, monument istoric, Ministerului Culturii, în 

vederea găsirii de fonduri pentru reabilitarea și, implicit, redarea publicului larg? 

• În cazul în care nu veți face acest transfer, care sunt soluțiile, la nivelul ministerului pe care îl conduceți, pentru a reda 

strălucirea Palatului Regal din Mamaia? 

Vă solicit un răspuns în scris. 

 

 

Deputat 

Marian Crușoveanu 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România 

 

 

 

➢ Declarații politice 

 

 

Teoria binelui făcut în liniște și liniștea statului care face tot mai bine 

 

Voluntariatul nu schimbă doar viața celor ajutați, ci și persoana care ajută. Este a 28-a zi de război în Ucraina, continui 

să fac naveta între rolul de parlamentar și misiunea mea de la granițe, iar în timp ce descarc ajutoare din camioane, împart 

jucării sau transport refugiați, îi aud pe cei care întreabă…”pe români când îi ajutați?”  

Dintotdeauna. Pentru că o faptă bună nu o exclude pe alta. Dacă românii sunt săraci moral în acest moment este pentru 

că de 32 de ani trăiesc în țara anchetelor în derulare și a comisiilor de verificare. Și a cetățenilor care mor cu dreptatea în mână 

sau cu drepturile zdrobite.  

Dacă românii sunt săraci material în acest moment este pentru că de 32 de ani, aceeași majoritate cu numele schimbat la 

fiecare căsătorie politică, s-a opus dezvoltării și stabilității. Sunt români fără posibilități pentru că cei care îi fură sunt mai 

mulți decât noi, cei care le dau înapoi.  

Dacă românii se calcă în picioare pentru combustibil, ulei și conserve este pentru că nu au încredere în stat, pentru că 

statul este slab, tăcut, pentru că statul nu este un prieten la nevoie, ci în conflict cu propriul popor și nimeni nu o spune!  

Am fost în Ucraina. Am fost în Republica Moldova. Am distribuit medicamente, hrană, haine, am văzut cum arată 

disperarea și moartea care bântuie pe străzi, așa cum am văzut fața luminoasă a românilor care dau dovadă de solidaritate, 

fiindcă nu se ajută doar între ei. Acelor refugiați le mor copiii împușcați pe trotuar, nu li se rupe plasa cu mâncare în fața 

blocului. Acelor oameni le-au fost bombardate casele, nu le-a căzut acoperișul fiindcă n-au muncit o zi. De ce nu facem bine în 

liniște? Pentru că trebuie să strigăm pentru a convinge că binele trebuie multiplicat!  

În România, pe vreme de pace, șapte militari se prăbușesc cu aeronava și mor în timpul unui exercițiu, un militar este 

călcat de tanc în timpul unei aplicații și un altul este atacat în post și dezarmat de un mascat care fuge cu armamentul. Nu 

putem trece de propriul război cu slăbiciunile noastre. Noi nu putem nici să ne gândim la un alt război. Pentru că ne uităm la 

cine conduce România și ni se face frică.  

Veniți alături de mine, veniți alături de noi. Stimați guvernanți, abandonați covorul roșu și sprijiniți mai mult voluntarii 

care vă aduc recunoaștere internațională. Deveniți ceea ce ați promis și promiteți doar ceea ce puteți onora. Veniți toți cei care 

înțelegeți dimensiunea durerii unui popor și salvați așa cum ați vrea să fiți voi salvați vreodată.  

Vă mulțumesc! 

Deputat 

Filip Havârneanu 

 

*** 

 

Elevi români străluciți peste hotare, în derivă în țara natală 

 

Cătălina, o fată tânără cu perspective, mi-a spus: "m-am întors la studii în România în 2015, urmând să continui clasa a 

X-a, după 9 ani de școlarizare în Italia. Integrarea mea a fost grea la început, neavând la bază nicio formare în limba 

română, ci doar limba vorbită acasă. Nu mi se pare normal să fac pregătiri în particular pentru a putea trece clasa sau pentru 

a susține examenul de bacalaureat."  

Cum poate sistemul românesc să transforme un elev iminent într-unul aproape repetent?  
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Statisticile Inspectoratelor Școlare Județene arată că numărul elevilor anterior școlarizați în străinătate care au integrat 

sistemul de învățământ din România în 2019 se ridică la 10.081, la 9589 în 2020, respectiv 11.286 în 2021. Cum va ajuta acest 

proiect? 

De exemplu, Irina, o mamă din Marea Britanie, se întoarce în România cu Matei, fiul ei din clasa a III-a care cu toate că 

a auzit limba română acasă și se încearcă insuflarea unor tradiții, îi este greu să se exprime în scris și oral în limba română. 

Prin acest proiect, Matei va putea participa, pe toată durata anului școlar, la cursuri intensive de limbă, cultură și civilizație 

română. De asemenea, profesorii lui, dar și psihopedagogul de la noua școală vor fi formați și vor putea fi remuneraţi pentru a 

se ocupa suplimentar de Matei, pentru a-l  sprijini, îndruma, a-i urmări procesul de integrare și a răspunde nevoilor lui. 

Fiecare copil din România are dreptul la educație de calitate. An de an se întorc acasă familii de români împreună cu 

copii lor, care au nevoie să se integreze în sistemul național de educație.  

Milioane de români din afara granițelor caută motive să fie mândri de originile lor, să poată oferi țării natale încă o 

șansă. Statul a dezamăgit de foarte multe ori Diaspora. Români, care așteaptă luni de zile după documente, stau la cozi pentru 

a-și exprima dreptul la vot, , au toate motivele să considere că sunt ignorați de statul care are datoria de a acționa pentru binele 

acestora. 

Proiectul de de lege pe care l-am depus și vă invit să-l susțineți, vine în sprijinul elevilor, familiilor, dar și a profesorilor 

care predau unor elevi anterior școlarizați în alt stat. Inițiativa este destinată elevilor de nivel preşcolar, primar, gimnazial, 

liceal şi postliceal.  

În acest caz, nu elevii au eșuat. Adevărul e că sistemul e cel care rămâne repetent, gonind tineri eminenți, talente diverse 

și nepuse în valoare.  

Țin în mână un carnet simbolic, un carnet de note. De cele mai multe ori, după ce anii de școală devin o amintire, avem 

impresia că nu mai primim note. Din contră, după finalizarea studiilor,  începem să fim evaluați zi de zi, în cel mai riguros 

mod posibil.  

Dragi colegi, chiar în aceste momente cetățenii ne dau note. Diferența dintre viața reală și școală e că unele medii nu 

mai pot fi modificate. Noi, la rândul nostru, prin ceea ce facem și nu facem, dăm media generală a cetățeanului derutat care se 

numește România.  

Nu putem permite ca pe baza ignoranței din trecut, generații întregi să fie ignorate sau lăsate repetent de o țară care încă 

nu știe cum să aibă grijă de copiii ei. Putem schimba direcția. Decizia e a noastră, a ta, a mea, a tuturor! 

Deputat 

Simina Tulbure 

 

*** 

 

Comisia de la Veneția a dat apgar sub 5 prematurului proiect de desființare a SIIJ 

 

Aseară a fost comunicat avizul Comisiei de la Veneția cu privire la proiectul de lege privind desființarea SIIJ, ironic, 

deja Legea nr. 49/2022. 

Cu alte cuvinte, avem un prematur, la care apoi specialistul observă că supraviețuiește, dar are probleme mari și dă 

apgar sub 5. Pe foaia de observație, sub acest apgar, sunt notate următoarele: 

1. Ministrului justiției, dlui Cătălin Predoiu și coaliției majoritare trebuie să li se mai explice o dată ce înseamnă un aviz, 

2. Ministrul justiției, dl. Cătălin Predoiu, efectiv nu înțelege conceptul de garantare a independenței justiției. În aceste 

condiții, anunțul conform căruia urmează a fi finalizate și aduse în Parlament legile justiției, sună îngrijorător. 

3. Ministrul justiției, dl. Cătălin Predoiu, disipă resursele și face pași în spate în ceea ce privește investigările de 

specialiști, cu consecințe asupra bunului mers al justiției. 

Să le luăm pe rând: 

Ce este un aviz? Conform DEX este o părere, apreciere competentă emisă de cineva din afară asupra unei probleme 

aflate în dezbatere. Foarte importantă este ultima parte a definiției, adică faptul că avizul se dă înainte de finalizarea problemei 

în discuție tocmai pentru ca decidenții să aibă toate elementele la dispoziție pentru a trage o concluzie în cunoștință de cauză. 

Ori în cazul de față, Ministrul Justiției, dl. Cătălin Predoiu și coaliția majoritară, care a decis celeritatea cu care această 

lege a trecut prin Parlament, au fugit efectiv de acest aviz. Au făcut tot posibilul să rezolve situația, să fie promulgată legea, 

înainte de emiterea avizului Comisiei de la 

Veneția pentru că știau că nu le va fi favorabil. Știau și totuși au făcut-o? Cine procedează așa?  
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Unii ar spune că hoții. Să fim eleganți și să admitem că așa ar proceda persoane care se simt cu musca pe căciulă. 

Reprezentanții Comisiei de la Veneția înșiși, au fost eleganți și au comunicat autorităților noastre chiar în cadrul avizului că 

regretă graba cu care legea a fost adoptată. Aceasta este varianta diplomată de ceartă pentru schingiuirea proiectelor de lege pe 

zona justiției. 

Ce mai spune Comisia de la Veneția în avizul său? Faptul că autoritățile din România efectiv nu înțeleg conceptul de 

garantare a independenței justiției dacă consideră că a oferi magistraților un tratament special, diferit, în ceea ce privește 

infracțiunile săvârșite de aceștia ar reprezenta o încununare a acestui principiu. 

Ce mai spune Comisia de la Veneția în avizul său? Faptul că desființarea SIIJ nu poate fi un obiectiv în sine. Obiectivul 

principal ar trebui să fie acela de a asigura mai multă eficiență în investigarea infracțiunilor, corupția fiind cea mai importantă, 

comise de către judecători și procurori. Comisia a recunoscut de-a lungul timpului avantajele în a exista structuri specializate 

de parchet pentru a investiga infracțiuni complexe precum corupție, spălare de bani, motiv pentru care este extrem de dificil de 

justificat excluderea magistraților de la competența acestor structuri când acestea există și în mod special într-o modalitate care 

doar disipă resursele și continuă utilizarea unor procurori care nu sunt specializați în corupție pentru a investiga astfel de cazuri 

complexe. 

 

Și, cu diplomația specifică, în final reprezentanții Comisiei de la Veneția încurajează autoritățile române să facă reformă 

în sistemul judiciar, asigurându-le că rămâne la dispoziția acestora dacă consideră că au nevoie de asistență. Nu pot să nu mă 

întreb, dincolo de posibila convingere a dlui. 

Cătălin Predoiu că doar atât s-a putut, oare cum se simte cineva care a împins această lege lecturând avizul venit seara 

trecută? 

Deputat 

Oana Murariu 

 

*** 

 

Pilonul 2, stâlpul reformei sistemului de pensii 

 

Coaliția PSD-PNL-UDMR continuă să mimeze reforma pensiilor. PSD o face de 30 de ani, PNL a învățat din mers, de 

la colegii de guvernare.  

Românii plătesc anual 25% din veniturile lor către bugetul asigurărilor sociale, adică pentru pensii. Creditează astfel, cu 

un sfert din munca lor, un sistem de pensii de stat bolnav.  

Știți care este certitudinea că-și vor recupera banii când vor fi pensionari? ZERO!  

România se confruntă cu scăderea natalității și cu o creștere a numărului de români care aleg să emigreze în căutarea 

unor venituri mai mari și a unor condiții de trai mai bune. 

Acești factori generează o scădere a numărului de  angajați care plătesc taxe. Între timp, numărul pensionarilor este în 

creștere. Toate acestea vor acutiza creșterea deficitului din sistemul public de pensii.  

Acest deficit poate fi combătut prin consolidarea Pilonului 2, un mecanism de pensii private obligatorii. Statul 

redirecționează o parte din contribuția cetățenilor de 25%, iar băncile și fondurile din acest Pilon 2 se asigură că investesc banii 

pentru generarea de profit.  

România a adoptat legislația privind pensiile administrate privat în 2004, în timpul guvernului condus de Adrian 

Năstase. Atunci, 2% din CAS ajungeau la Pilonul II. Acest procent trebuia să fie 6% în 2016. Însă, în 2017 se ajunsese la doar 

5,10%.  

În 2018, pentru că aveau nevoie de bani pentru implementarea unor măsuri populiste, PSD a încercat să omoare 

definitiv Pilonul 2. Printr-o tentativă de naționalizare, făcută peste noapte, PSD a vrut să pună mâna pe cele 12 miliarde de 

euro din conturile românilor care contribuiseră la acest tip de pensie.  

La presiunea societății civile, a Băncii Naționale a României și chiar a Comisiei Europene, guvernul condus de PSD a 

renunțat la acest plan.  

Dar a făcut altceva: a scăzut contribuția la Pilonul 2 de la 5,1% la doar 3,75%. Adică, au redus astfel viitoarele pensii ale 

românilor. Da, exact guvernul care susține de 30 de ani că vrea creșterea pensiilor a tăiat fix... pensiile.  

În 2022, la presiunea unor prevederi din PNRR, guvernul a adoptat creșterea contribuției. Aceasta va fi de 4,75% dar nu 

imediat, ci abia de la 1 ianuarie 2024.  
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Nu revenim nici măcar la nivelul din 2017, ceea ce este un semnal de alarmă.  

Menținerea redirecționării la un procent mediocru îi va afecta pe toți cetățenii: cu cât această contribuție este mai mică, 

cu atât scad șansele unei pensii mai mari primite în paralel cu pensia de la stat.  

 

Deputat 

Denisa-Elena Neagu 

 

*** 

 

Legea privind concurența neloială 

 

Stimați colegi parlamentari, 

Săptămâna trecută am ratat șansa de a-i susține pe producătorii autohtoni în relația comercială cu marii retaileri. Mai 

grav, am refuzat românilor dreptul de a se bucura de produse diverse, de calitate bună și proveniență locală. 

Trei au fost amendamentele pe care le-am sustinut în plen, toate se referă la interdicția marilor rețele de desfacere de a: 

• refuza sau limita listarea produselor alimentare fabricate fără aditivi - celebrele E-uri. 

• aplica adaosuri diferite pentru produsele proprii față de cele ale producătorilor 

• modifica, unilateral, condițiile contractuale, după încheierea contractului 

Toate trei au fost respinse. 

Toate trei au drept de viață și de moarte asupra produselor românesti și accesului lor pe rafturile marilor magazine. 

Adaosuri dezavantajoase pentru micii producători, modificarea unilaterală a condițiilor contractuale de către supermaketuri, 

limitarea concurenței produselor curate, românești -  toate reduc prezența produselor autohtone pe rafturile marilor magazine. 

Ca o consecință ușor de prezis, lipsa vânzarilor aduce lipsa posibilității de creștere și chiar pun sub semnul întrebării 

supraviețuirea acestor mici afaceri. 

Uniunea Europeană combate acest dezechilibru în balanța de putere dintre micii producători autohtoni și marii retaileri, 

prin Normele Europene privind concurența. Dintre acestea, cele aplicabile acestui subiect sunt 

• interzicerea aplicării în raporturile cu partenerii comerciali a unor condiții inegale la prestații echivalente, creând 

un dezavantaj concurențial 

și 

• interzicerea limitării producției și comercializării în dezavantajul consumatorilor 

Vreau să fiu cât se poate de clar: susțin economia liberă de piață. În același timp, ca producător și antreprenor român, 

știu prea bine greutățile cu care se confruntă producătorii din România. 

Așa că voi continua să lupt pentru egalitatea de forțe între aceștia și retailerii prezenți pe piața din România, în 

următoarele direcții: 

• dezbateri cu retailerii si cu producătorii și analiza clauzelor contractuale dintre cele două parti 

• solicitarea unor investigații din partea Consiliul Concurentei, în cazul in care aceste clauze sunt inechitabile 

• încurajarea asocierilor dintre producători, pentru a putea oferi volumele necesare și a avea putere de negociere 

• inițierea unui nou proiect de lege care să pună pe primul plan interesul consumatorilor și nevoia lor de a găsi 

produse de calitate pe rafturile magazinelor 

Stimați colegi, în România avem producători a căror produse - sănătoase și de calitate - merită să ajungă pe mesele 

românilor. De asemenea, românii sunt mândri ori de câte ori pot să susțină în acest fel creșterea companiilor autohtone. 

Dar atât producătorii autohtoni cât și consumatorii români au nevoie de sprijinul nostru. Am tărăgănat atâția ani 

tranșarea acestui subiect. Vă solicit să lăsăm în urmă această poziție părtinitoare și să legiferăm în favoarea produselor de 

calitate și în interesul consumatorilor din România. 

Vă mulțumesc. 

Deputat 

Viorel Băltărețu 

 

*** 
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Apel la sprijinirea acțiunilor de integrare ale refugiaților din Ucraina 

 

Dragi români, 

Ucrainenii se află de mai bine de o lună în război, un război pe care nu ei l-au ales, dar pe care trebuie să-l suporte oră 

de oră, bombă cu bombă. Orașele lor devin ruine, sub ploaia de obuze a unui lider care pare că nu e capabil să înțeleagă că 

poporul ucrainean nu îl vrea. 

Asistăm totodată la una din cele mai mari crize umanitare din istorie: peste 3 milioane de cetățeni au părăsit Ucraina și 

mulți alții se pregătesc să o facă. Cei care au plecat sunt în special femei și copii, lăsând în urmă, în scene dureroase, tați și 

soți, rămași să apere țara. O bună parte dintre refugiați au ales să vină la noi. 

România nu a mai trecut niciodată prin experiența primirii unui număr semnificativ de refugiați, însă modul în care 

românii s-au mobilizat este demn de admirație. 

Dragi români,  

Nimeni nu știe cât o să dureze războiul din Ucraina și cât timp sunt nevoiți vecinii noștri să stea la noi în țară, însă, în 

această perioadă trebuie să dăm dovadă de înțelegere, de empatie, de sprijin pe termen scurt, dar mai ales pentru viitor. 

În Parlament, căutăm să modificăm și să completăm legea pentru a-i ajuta pe refugiați din toate punctele de vedere, 

astfel încât cei care rămân în România să se poată integra cât mai ușor. 

Prioritatea imediată este legată de identificarea unor spații de locuit, apoi de asigurarea serviciilor medicale. Este nevoie 

să luăm în calcul și accesul la educație al copiilor și al tinerilor. 

De asemenea, căutăm soluții împreună cu companiile și ONG-uri în ceea ce privește asigurarea unor locuri de muncă. 

Acest aspect este unul care devine pe zi ce trece tot mai acut atât în rândul celor care au plecat, dar și celor care au rămas în 

Ucraina. Vedem în fiecare zi postări pe rețelele de socializare în care specialiști ucraineni în diverse domenii își prezintă 

experiența în speranța unui job. 

Un alt aspect de care trebuie să ne preocupăm este prevenirea unor fenomene precum: traficul de femei, de copii etc. 

Desigur, responsabilitatea principală aparține autorităților statului, dar și individual putem contribui prin promovarea de 

informații folositoarea sau sesizarea anumitor situații. 

 

Dragi români, 

Încet, încet, vedem că acest război nu are repercusiuni doar asupra ucrainenilor, ci asupra noastră a tuturor, material sau 

emoțional. 

Știu că există numeroase probleme nerezolvate și la noi în țară și avem multe categorii sociale care au nevoie de ajutor 

imediat și pentru care statul nu a găsit cele mai bune soluții, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să deschidem ușa mai puțin 

vecinilor noștri aflați în nevoie. Dimpotrivă. Istoria zbuciumată ne-a demonstrat cât de importantă este o mână întinsă din 

partea unui prieten. Prin efortul nostru de azi, construim viitorul tuturor. 

Deputat 

Oana Murariu 

 

*** 

 

“Tinerii - actori principali ai dezvoltării durabile” 

 

Consider că avem datoria, ca dincolo de sublinierea la nivel de discurs a importanței implicării tinerilor în viața 

societății, să oferim contexte reale și pârghii viabile pentru ca acești să-și consolideze vocea și să contribuie la luarea deciziilor 

privind dezvoltarea unei societăți sustenabile, cu accent pe gestionarea responsabilă a resurselor. În acest sens, în perioada 29-

30 martie, organizez evenimentul “Tinerii - actori principali ai dezvoltării durabile”. Evenimentul este desfășurat pe durata a 

două zile, sub umbrela Conferinței privind viitorul Europei, o inițiativă lăudabilă a Parlamentului European, Consiliului și a 
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Comisiei Europene privind dezbaterea și consultarea cetățenilor privind viitorul Europei. Am decis să pun accentul pe 

domeniul tineretului, acest an fiind desemnat Anul European al Tineretului.  

Pe data de 29 martie, începând cu ora 15:00, au loc trei paneluri, primul tratând tema rezilienței tinerei generații, a 

importanței acordării unei atenții suplimentare sănătății mintale, echilibrului socio-emoțional și a impactului situațiilor 

neprevăzute tot mai întâlnite asupra performanței și stării de bine generale în rândul tinerilor. Următorul panel vizează un 

subiect care am observat că a sensibilizat tânăra generație și anume criza umanitară apărută în urma războiului din Ucraina, 

sens în care, tinerii trebuie informați și sprijiniți în primirea și oferirea, după caz, a unei asistențe ferme, rapide și elocvente. 

Nu în ultimul rând, ultimul panel își propune să treacă în revistă și să genereze soluții pentru provocările societale care implică 

tânăra generație: egalitatea de șanse, tranziția verde și transformarea digitală. 

Mâine, continuăm evenimentul în format offline, la Parlamentul României, se vor prelucra toate ideile generate azi, 

conturând în final o serie de propuneri concrete privind soluționarea problemelor stringente ale spațiului european, inițiative 

care vor fi transmise la nivelul conducerii Uniunii Europene. 

Tinerii au demonstrat că pot să participe activ în acest proces al fructificării unui viitor prosper, incluziv, sustenabil, 

sens în care, evenimentul își propune să găsească răspuns la o serie de întrebări, cum ar fi: Cum conturăm rolul tinerilor în 

gestionarea celor mai complexe problematici ale societății globale, cu precădere în contextul schimbărilor climatice? Ce 

acțiuni concrete adoptăm pentru un viitor cu adevărat sustenabil? Cum putem facilita implicarea tinerilor în îndeplinirea 

Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă? 

Trăim vremuri complicate, iar viitorul României, al Uniunii Europene, viitorul păcii şi echilibrului social ţin în mare 

măsură şi de preferinţele, planurile şi percepţiile tinerilor, iar această inițiativă își propune, pe de-o parte, să aducă în atenția 

publică rolul și impactul tinerilor în societate și, pe de altă parte, să vină cu soluții și metode de intervenție venite “de la firul 

ierbii” care să ajungă la forurile decizionale. 

În genere, această inițiativă își propune identificarea unor soluții concrete la problemele contemporane care impactează 

tânăra generație, aplicabile atât în plan național, cât și la nivel internațional și dezvoltarea unei rezoluții care să includă aceste 

probleme. Vă invit și pe dumneavoastră colegi parlamentari să contribuiți la această inițiativă, dincolo de granițele propunerii 

mele, să contribuiți la viitorul Europei, să vă consultați cu cetățenii pe care îi reprezentați și să veniți cu propuneri și sugestii 

concrete, care pot fi înscrise pe platforma Conferinței. Colaborarea, dezvoltarea mecanismelor de sprijin și inovare, dar și 

axarea pe latura pragmatică a vieții din spațiul european sunt elemente vitale în perioade de instabilitate sau criză și reprezintă 

premisele unei dezvoltări sustenabile, bazate pe perseverență și echilibru. Acest lucru este important, iar situația în care ne 

aflăm în ultimii ani o confirmă în mod exemplar. Cetățenii europeni încep să-și înțeleagă rolul, se informează, se implică și 

contribuie la consolidarea valorile europene, sens în care inițiativele de consultare și dialog nu pot fi suficiente. Această 

tendință trebuie să crească în continuare. Felicit cetățenii europeni responsabili și îi asigur de tot sprijinul meu în activitățile 

întreprinse de aceștia, zi de zi!  

Deputat 

Simina Tulbure 

 

*** 

 

 

 

 

➢ Întrebare 

 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

 

Stadiul Codului de referință al eticii și deontologiei universitare prevăzut în LEN 1/2011 

 

Stimate domnule ministru, 

În contextul în care orice proiect de lege ce vizează pedepsirea plagiatorilor eșuează în momentul de față în Parlamentul 

României, având în vedere că în ultimele două săptămâni au fost introduse două amendamente-troian pentru amnistierea celor 

care și-au obținut doctoratele prin plagiat înainte de 2011, atât în Pl-x 614/2021, cât și în Pl-x 95/2020, proiecte pentru 
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modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, deși niciunul dintre cele două nu aveau nicio legătură cu 

proiectele în sine (primul se referea doar la modificarea unor articole ce vizau introducerea unei funcții de inspector specializat 

în comunități dezavantajate sau minoritate romă la nivelul fiecărui județ și modificarea criteriilor pentru mediatorii școlari, iar 

cel de-al doilea la exercitarea contractului individual de muncă al cadrelor didactice până la împlinirea vârstei de 65 de ani),vă 

rog respectuos să-mi transmiteți care este stadiul Codului de referință al eticii și deontologiei universitare, document cadru 

prevăzut de art. 218 alin. (2), lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, și de ce nici la peste 10 ani de la prevederea sa nu 

este adoptat. Consider că toate formele de plagiat trebuie oprite, iar acest document cadru ar putea contribui pentru 

uniformizarea înțelegerii plagiatului, dar și pentru rezolvarea litigiilor de etică universitară. 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și, de asemenea, am rugămintea să îmi trimiteți o copie a răspunsului la 

adresa de e-mail denisa.neagu@cdep.ro. Vă mulțumesc!  

Cu deosebită considerație, 

 

 

Deputat 

Denisa-Elena Neagu 

 

*** 
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Grupul parlamentar al Alianţei  

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

➢ Declarații politice 

 

 

România bolnavului închipuit  

 

Stimate domnule preşedinte,  

 

Stimaţi colegi, declaraţia mea politică se numeşte "România bolnavului închipuit!" și vizează un subiect extrem de 

important. 

Dragi colegi deputați –  

Românii își pun singuri viața în pericol cumpărându-și medicamente pe care le văd la televizor în diverse reclame. 

Lipsa de educație medicală dar mai ales lipsa de reglementare pe segmentul de suplimente alimentare duce la 

automedicație, dintr-un calup de publicitate undeva la 70% - 80% sunt reclame la suplimente alimentare. 

Românii consumă medicamente în exces. 

De multe ori oamenii nici nu mai cer părerea unui specialist ci spun direct că vor un anumit medicament pe care l-au 

văzut la televizor.  

Există companii farmaceutice care sunt foarte agresive în reclame, din cauza asta românii cumpără foarte multe 

suplimente și industria farmaceutică tot crește. 

Una dintre cauzele pentru care românii consumă în exces medicamente pe care le văd la televizor o reprezintă timpul 

mare de așteptare la un consult la medic. De asemenea, prețul ridicat la clinicile private sau chiar lipsa profesionalismului unor 

medici care consultă superficial pacienții, duc la o neîncredere a pacientului nu doar în personalul medical ci și în sistemul 

medical per ansamblu. 

Există medici care au contracte cu aceste firme care vând suplimente alimentare sau OTC-uri și le recomandă 

pacienților doar aceste medicamente. 

Cele mai căutate medicamente fără prescripție sunt analgezicele, antipireticele, produsele pentru dureri de gât sau tuse.  

În ultimul timp, au crescut și vânzările pe antialergice și sprayuri de nas. Contează foarte mult și zona în care e situată 

farmacia. 

În zonele cu mulți bătrâni se vând ca pâinea caldă Aspenter si Aspacardin. În cazul suplimentelor, cele de somn, pe 

bază de melatonină și valeriană se vând foarte bine, vitamina C sau complexul de vitamine și minerale. 

În pandemie, comportamentul de consum a fost modificat. Astfel, românii au cumpărat mai multe cutii, de frică să nu 

se termine produsele din farmacie. În consecință, au fost situații în care farmaciștii nu au avut la dispoziție vitamina C, zinc și 

quercitină. 

Publicitatea online este și mai periculoasă unde nu există niciun fel de control. Contează foarte mult nivelul de 

educație al pacientului, să poată face diferența între un produs cu substanțe chimice și un supliment alimentar.  

Un medicament are efecte adverse, mai ales dacă e consumat în exces, ajunge să devina un drog. 

Românii sunt foarte influențați de ceea ce văd la televiziune. 

Cel mai recent studiu arată că spoturile industriei farmaceutice cumulează 23 de ore, pe cele 60 de canale media din 

România, iar românii vizionează într-un an milioane de reclame la medicamente, suplimente alimentare și dispozitive 

medicale. 

Românii sunt mai bolnavi decât restul europenilor și abuzează de medicamente. 

https://ziare.com/social/medicamente/
https://ziare.com/social/medici/
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În ceea ce privește starea de sănătate, România este printre ultimele locuri. Este o prevalență ridicată a bolilor 

cardiovasculare, oncologice.  

Suntem mult mai bolnavi ca alții. Consumul exagerat de medicamente e datorat faptului că ne luăm singuri 

tratamentul. 

Pe orice stradă te-ai deplasa, există 2-3 farmacii, sau chiar mai multe dacă strada e mai lungă. Este evident ca 

beneficiile financiare care se obțin din vânzarea medicamentelor sunt exorbitante. 

Producătorii și vânzătorii de medicamente ar trebui să aibă liber la reclame și promovarea medicamentelor doar în 

relația cu medicii și unitățile medicale, în presa medicală sau în emisiunile radio-tv cu profil medical. 

Doar medicii au competența de a recomanda unui bolnav un anumit medicament, nu farmaciștii. 

Chiar dacă, de exemplu, unii doctori merg la anumite congrese de specialitate pe banii unor producători farmaceutici, 

medicii respectivi nu vor folosi niciodată un medicament sau un dispozitiv medical care să fie inutil sau să dăuneze pacienților. 

„Ipohondria românilor" este un clișeu care sună bine apărut din nevoia de a justifica lipsa de rezultate din sistemul de 

sănătate românesc. Dacă priviți obiectiv și realist situația veți vedea că pacienții care au parte de servicii medicale eficiente, 

care le rezolvă problema rapid și la obiect nu au nici un motiv să se ducă să își caute singuri tratamente.  

Dar dacă ești plimbat pe la nenumărate cozi, cine știe câte săptămâni pentru o problemă și aceasta nu se rezolvă, omul 

automat își pierde răbdarea, speranța și își caută alternative.  

Explozia pieței de suplimente și medicamente în România este o consecință directă a ineficienței sistemului. Când 

lucrurile se vor schimba, automat și comportamentul românului se va schimba. 

Bacteriile rezistente la antibiotice reprezintă un pericol pentru noi toți, deoarece provoacă infecții greu de tratat. 

Dacă luăm antibiotice în mod repetat și incorect, contribuim la creșterea numărului de bacterii rezistente la antibiotice, 

una dintre cele mai presante probleme de sănătate la nivel mondial. 

Astfel, dacă la un moment dat dumneavoastră, copiii dumneavoastră sau alți membri ai familiei au nevoie de 

antibiotice, s-ar putea ca ele să nu mai aibă efect. 

Automedicația cu antibiotice nu reprezintă o utilizare responsabilă a antibioticelor. Luarea de antibiotice în caz de 

răceli sau gripă nu vă aduce niciun beneficiu pentru că, pur și simplu, antibioticele nu sunt eficace împotriva infecțiilor virale.  

În plus, antibioticele pot produce mai multe efecte secundare neplăcute, cum ar fi diaree, greață sau erupții cutanate. 

Deseori, este inutil să se ia antibiotice pentru tratarea infecțiilor bacteriene ușoare, cum ar fi rinosinuzita, durerile în 

gât, bronșitele sau durerile de urechi, deoarece, în majoritatea cazurilor, sistemul imunitar poate face față unor astfel de infecții 

ușoare. 

Majoritatea simptomelor pot fi ameliorate cu medicamente eliberate fără rețetă. Luarea de antibiotice nu va reduce 

severitatea simptomelor și nu vă va ajuta să vă faceți bine mai repede. 

Dacă simptomele persistă sau dacă aveți vreun motiv de îngrijorare, este important să mergeți la medicul 

dumneavoastră. Dacă aveți cu adevărat o infecție severă, cum ar fi pneumonie bacteriană, medicul vă va prescrie antibiotice.  

Cine se îmbolnăvește grav în țările mai sărace ale UE are ghinion. Din două motive. Nu trebuie să lupte doar cu boala 

ci şi cu un sistem medical deficitar. Cauzele sărăciei sunt adesea stranii. 

Asigurările de sănătate din România negociază cele mai mici prețuri la nivelul UE cu producătorii străini de 

medicamente. În mod paradoxal, acesta nu este neapărat un avantaj pentru pacienți.  

Dacă falia prețurilor se adâncește tot mai tare între țările europene bogate şi cele sărace, urmările sunt catastrofale. 

Concernele farmaceutice renunță adesea să includă noi medicamente în nomenclatorul caselor de asigurări de sănătate. 

Într-un astfel de caz, concernele au încă un avantaj: pot stabili singure prețul. 

Automedicația nu este recomandată, dar reclamele la medicamente, da! 

Nu există canal de televiziune pe care să nu fii bombardat, zilnic, de dimineața până seara, cu reclame la medicamente!  

În același timp, pe căile oficiale, medicii ne tot transmit că automedicația nu este recomandată şi că trebuie să te 

consulte un medic înainte de a-ţi administra un tratament medicamentos!  

Cu alte cuvinte, nu trebuie să iei de bune nici sfaturile prietenilor şi nici spoturile publicitare despre rezultatele 

miraculoase ale unor medicamente, înainte de a cunoaște contraindicațiile acestora, pe termen scurt şi lung.  

Dar, de multă vreme, se pare că mulți medici au devenit cozile de topor ale industriei farmaceutice, care nu mai ține 

cont de reglementările legale. Nici legea care interzice medicilor să facă reclamă la medicamente nu mai are nici o valoare. 

Este foarte important să vorbim despre publicitate, un subiect extrem de important în contextul actual. Informațiile 

care ajung la consumatori este important să fie clare, corecte, coerente, adaptate nivelului lor de înțelegere, astfel încât ei să 

poată lua decizii corecte cu privire la starea lor de sănătate.  
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Ne aflăm astăzi într-un context în care numărul de produse accesibile pacienților şi consumatorilor este foarte mare, 

volumul de informații cu care aceștia interacționează este la fel de mare, astfel că sunt anumite presiuni puse pe umerii lor 

pentru a lua anumite decizii corecte în ceea ce privește sănătatea.  

Totodată, informațiile care ajung la ei uneori sunt incomplete, incorecte, chiar înșelătoare. Acest lucru se datorează 

anumitor derapaje care există în comunitatea comercială, derapaje care ar putea fi evitate în contextul unui cadru legislativ 

clar, complet, transparent. Vorbim de medicamente fără prescripție medicală, de suplimente alimentare şi dispozitive medicale. 

Trebuie să grăbim pasul, să ajungem şi noi la nivel european şi să ne corelăm cu legislația europeană. Nici nu ar fi 

mare lucru de făcut, nu trebuie să inventăm noi legislația, trebuie doar să adaptăm ceea ce există şi să putem să implementăm 

în România. 

Pacientul, de multe ori nu știe ce este sigur pentru el şi de ce are nevoie. De aici intervin autoritățile pentru a-i proteja. 

Dacă pentru alte canale există niște filtre de control, pentru mediul online este foarte greu să controlezi veridicitatea şi 

corectitudinea informațiilor. 

Este necesar atât un cadru legislativ foarte clar şi foarte corect din punct de vedere al accesului la informație, dar este 

necesar să ne unim forțele pentru a găsi acele modalități de comunicare care să convingă, dar să fie valide, corecte, 

fundamentate. 

Românii vizionează într-un an milioane de reclame la medicamente, suplimente alimentare și dispozitive medicale. În 

condițiile acestei avalanșe de reclame, promovarea medicamentelor trebuie să fie reglementată în mod adecvat, să fie 

echilibrată şi susținută în mod corespunzător de surse de informații complete şi validate științific şi în același timp să fie bine 

înțeleasă influența potențială asupra deciziei de tratament, asupra rezultatelor şi costurilor, așa cum susțin reprezentanți ai 

pacienților, dar și autoritățile.  

Publicitatea medicamentelor în secolul XXI este guvernată de directive, legi, regulamente, ghiduri şi coduri de etică 

diferite în fiecare țară, dar guvernate de aceleași principii.  

Publicitatea medicamentelor include publicitatea destinată publicului larg, profesioniștilor din domeniul sănătății, 

vizitele reprezentanților medicali la prescriptori, furnizarea de mostre, sponsorizarea de întâlniri promoționale pentru 

profesioniștii din domeniu etc., precum și orice formă de promovare destinată să stimuleze prescrierea, distribuirea, vânzarea 

sau consumul de medicamente. 

Scopul din spatele reglementărilor din publicitatea medicamentelor este: să încurajeze utilizarea rațională a 

medicamentelor, prin prezentarea obiectivă a acestora și fără a le exagera proprietățile;  de a asigura că acestea sunt promovate 

corect în ceea ce privește beneficiile lor, fiind în acord cu informațiile enumerate în rezumatul caracteristicilor produsului; de a 

asigura că publicitatea medicamentelor nu este înșelătoare. 

Reglementarea marketingului în industria farmaceutică și a relațiilor cu profesioniștii din sănătate, dar și relațiile dintre 

industria farmaceutică și asociațiile de pacienți, precum și informațiile transmise către specialiști și organizațiile acestora sunt 

subiecte tratate cu maxim interes și în România. 

Promovarea medicamentelor este reglementată diferit în fiecare țară, dar este guvernată de aceleași principii. Aceasta 

trebuie făcută în mod responsabil, etic şi la cel mai înalt standard, pentru a se asigura utilizarea în siguranță a medicamentelor, 

indiferent de modul lor de eliberare, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

Deputat  

Nagy Vasile  

 

*** 

 

Centrul de Protecție a Drepturilor Fundamentale SIRIUS cere alipirea teritoriilor Republicii Moldova la 

România în baza unor argumente juridice solide 

 

În data de 25.02.2022 Centrul de Protecție a Drepturilor Fundamentale SIRIUS din Republica Moldova a înaintat o 

cerere  în atenția Camerei Deputaților și a Senatului României privind lichidarea parțială a consecințelor ilegale ale Pactului 

Ribbentrop - Molotov,  precum și alte acțiuni de ordin legislativ, necesare readucerii teritoriului de astăzi a Republicii 

Moldova în componența României. 

Această solicitare vine în  numele asociației obștești,  dar și în numele cetățenilor români prin naștere care constituie 

95% din populația Republicii Moldova.  Asociația a adus în atenția Parlamentului României această cerere  având în vedere o 
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serie de aspecte pe care am să le enumăr sintetic. În primul rând se menționează actul Unirii Basarabiei cu România votat de 

Sfatul Țării de la Chișinău în data de 27 martie 1918, precum și Decretul - Lege al Regelui Ferdinand I din 10 aprilie 

1918  prin care acest act a fost promulgat.  În coroborare directă cu aceste acte normative este menționată și Legea 

Parlamentului României din 31 decembrie 1919 de ratificare și prin care actul Unirii Basarabiei cu România este recunoscut pe 

plan internațional. Este necesar să vă aduc la cunoștință faptul că legea de ratificare nu a fost contestată, anulată, denunțată sau 

abrogată de nici o instanță națională sau internațională până în prezent.  

În al doilea rând se menționează faptul că cedarea unei părți din teritoriul inalienabil al României,  respectiv:  Basarabia. 

Nordul Bucovinei și Ținutul Herța s-a făcut prin încălcarea dispozițiilor art. 1,2, 39, 91 și art. 96 din Constituția României din 

1938, precum și prin încălcarea dispozițiilor articolului 184 și 227 din Codul Penal,  motiv pentru care  această ocupare forțată 

nu și-a putut produce efectele juridice în ceea ce privește cetățenia română,  deținută de cetățenii rămas să locuiască pe aceste 

teritorii. 

În al treilea rând se menționează în acest document faptul că toți cetățenii români născuți până la data de 28 iunie 1940 

în aceste ținuturi, care au fost cedate în mod ilegal,  și-au păstrat cetățenia română, iar toți urmașii acestora au dobândit 

cetățenia română prin naștere.  Strâns legat de această recunoaștere a cetățeniei române în cadrul multor sentințe al instanțelor 

judecătorești din România  este Convenția semnată de România și URSS la 28 iunie 1978  prin care tuturor cetățenilor români, 

rămași să locuiască pe teritoriile României, care au fost ocupate de URSS, li s-a cunoscut cetățenia română. 

Asociația consideră că -  o consecință directă a faptului că s-a produs o cedare ilegală de teritoriu prin trădare și complot 

și o ocupație sovietică forțată - este lipsirea de efecte  juridice directe  a oricăror probleme legate de apartenența teritoriului și a 

cetățeniei cetățenilor lăsați pe teritoriile ocupate de URSS, iar o altă  consecință logică ar putea consta în faptul că prevederile 

Constituției României din 1965 au produs efecte juridice asupra teritoriilor menționate, dar și a cetățenilor români, care au 

rămas să locuiască în acest areal. Se poate concluziona faptul că și în prezent își produce efectele juridice Constituția României 

asupra teritoriilor ce i-au aparținut și a populației cu cetățenie română și a descendenților acestora.  

Un alt argument constă în faptul că, prin semnarea pactului Ribbentrop - Molotov, Germania nazistă a dispărut ca țară și 

ca subiect de drept internațional prin împărțirea acesteia în două state: RFG și RDG,  iar în decembrie 1989 URSS a denunțat 

pactul acesta, precum și protocoalele secrete, care l-au însoțit, ca fiind nule  și neavenite din momentul semnării lor.  Această 

denunțare unilaterală a pactului și a protocoalelor secrete aduce România în situația  ciudată de a suporta consecințe juridice în 

mod neîntemeiat și nelegitim după 24 decembrie 1989.  Este de maximă importanță votul unanim al Congresului Statelor 

Unite ale Americii privind rezoluția numărul 148 prin care acest stat s-a pronunțat în favoarea lichidării consecințelor Pactului 

Ribbentrop - Molotov pentru România,  precum și declarația adoptată de către Parlamentul României din 24 iunie 1991 prin 

care a fost condamnat pactul ca fiind nul și neavenit.  

Din păcate, tot în mod total neașteptat Parlamentul României a votat în unanimitate Hotărârea numărul 23/1991 prin 

care s-au încălcat prevederile articolului 1 din Constituția României referitoare la inalienabilitatea și inviolabilitatea teritoriului 

țării  și a fost recunoscută independența Republicii Moldova. Cu toate acestea nu  constituie documente oficiale  de 

recunoaștere  a proclamării Independenței Republicii Moldova,  întrucât  doar s-a luat act doar de hotărârea istorică a 

Parlamentului de la Chișinău. Astfel s-a ajuns la situația în care România nu a recunoscut teritoriul legitim pe care l-a 

deținut,  cu toate că nu a semnat nici un act prin care să dovedească faptul că nu își recunoaște teritoriile vizate.  Mai este 

important de precizat faptul că Parlamentul Uniunii Europene a condamnat recent Pactul Ribbentrop Molotov  și prin 

această  acțiune se consideră că acesta nu a existat niciodată. 

Ministerul Justiției al Republicii Moldova prin răspunsurile date pe care le-a aplicat în Monitorul Oficial al statului 

confirmă că, începând cu 28 septembrie 1995 și până în prezent, Republica Moldova sunt aplicate 20 de coduri,  dintre care 

nici unul nu a fost aprobat de către un parlament legitim fiindcă nu a emis o lege organică conform prevederilor 

Constituției.  În acest context suntem în situația de a aplica acte normative lovite de nulitate absolută prin 

încălcarea  permanentă a tuturor drepturilor fundamentale ale cetățenilor români aflați pe teritoriul Republicii Moldova. Din 

cauza acestor decizii complet ilegale am ajuns în prezent  în situația de a avea ales un președinte al țării, ales în baza unei 

constituții falsificate, de a desfășura alegeri în baza dispozițiilor unui cod electoral și de a fi validate alegerile și mandatul 

președintelui țării de către o Curte  Constituțională  în baza unui cod al jurisdicției constituționale care este lovit de nulitate 

absolută.  Este o situație extrem de gravă pe care frații noștri din Republica Moldova, unde m-am născut și eu, o trăiesc în 

prezent. 

Trebuie să vă aduc la cunoștință faptul că a fost aprobat de Parlamentul Republicii Moldova codul electoral fără 

adoptarea prin lege organică,  adică în mod complet ilegal.  Această situație produce efecte juridice deosebit grave prin 
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anularea  tuturor alegerilor parlamentare, prezidențiale și locale desfășurate din 1997 până în prezent  pe teritoriul Republicii 

Moldova.   

În concluzie, asociația solicită Președintelui României, Parlamentului și Guvernului României să își asume 

responsabilitatea față de cetățenii români și, prin respectarea prevederilor Constituției României, să lichideze urgent 

consecințele pactului Ribbentrop Molotov,  în mod similar cu țările baltice care după ce au ieșit din componența URSS -ului 

au revenit la constituțiile dinainte de ocupația sovietică.  Asociația obștească solicită revenirea la  granițele stabilite după 

Marea Unire din 1918  și restabilirea  acestor teritorii  în componența județelor României. Parlamentul României este solicitat 

să se întâlnească în cameră reunită și să voteze actele normative necesare pentru  alipirea teritoriilor ce aparțin Republicii 

Moldova în prezent  la  România prin unire.   

În spiritul celor afirmate de Centrul de Protecție a Drepturilor Fundamentale SIRIUS,  precum și a doctrinei  și 

a  obiectivelor stabilite de către Alianța pentru Unirea Românilor  îmi  exprim sprijinul deplin  față de năzuințele  fraților mei 

din Republica Moldova,  dar și față de năzuințele  fraților mei  din România. 

Unirea între Republica Moldova și România  este  în viziunea mea  o decizie constituțională  în condițiile în care Pactul 

Ribbentrop - Molotov  a încetat demult să își producă efectele juridice, în  condițiile respectării Constituției României  privind 

teritoriul  și  constituie o dorință a  majorității românilor aflați de o parte și de alta a graniței, construite  doar la nivel fizic, dar 

nu și în sufletele fraților noștri români. 

 

Deputat 

Ciprian Ciubuc 

 

*** 

 

Redeșteptarea poporului roman 

Declinul demografic al României 

 

Stimate domnule președinte,  

Stimați colegi,  

 

România înregistrează un rapid declin demografic, care se accentuează de la an la an. Alături de alte agresiuni la 

adresa identității naționale precum, cea a sistemului sanitar, desființarea stagiului militar obligatoriu, atacul la biserica  

ortodoxă română, depopularea dacă nu este stopată, completează procesul de dispariție lentă a națiunii române.  

Ultimele rezultate publicate de Institutul Național de Statistică indică faptul că avem o pierdere de un milion de 

persoane în ultimii zece ani, iar populația actuală a României este de 19,1 milioane de locuitori.  

Cauzele referitoare la scăderea dramatică a populației României sunt multiple, precum migrația masivă a tinerilor 

care au plecat la muncă și la studii în străinătate, sporul natural care este în declin, grija și preocuparea scăzută a statului 

față de copiii care sunt viitorul națiunii, dar și față de tinerele familii, iar la toate acestea au contribuit și decesele d in ultimii 

doi ani de pandemie. 

În condițiile nivelului la care se află natalitatea și mortalitatea generală, procesul de degradare continuă de fapt, prin 

acumulări și consolidarea potențialului negativ al dezechilibrelor care afectează structura pe vârste a populației. În plus, 

statisticile din 2021 evidențiază o dimensiune neașteptat de mare a migrației externe, ceea ce amplifică gradul de deteriorare 

a tabloului demografic general. 

Suntem în situația în care cetățenii români pleacă în spațiul comunitar ca să muncească. Aproape un sfert din totalul 

rezidenților străini din Italia sunt români, în Spania sunt cea mai mare minoritate, în Germania ne apropiem de 800.000 iar 

paradoxal, piața muncii din România este aglomerată cu cetățeni din afara statelor Uniunii Europene, asiatici, în marea lor 

majoritate. Astfel că, față de 2021, când contingentul de muncitori din afara Uniunii Europene a fost de 25.000, la începutul 

acestui an, Guvernul a mărit de 4 ori numărul acestora, fiind cu 400% mai mulți lucrători străini decât anul trecut. 

O altă situație anormală este dată de valoarea plății muncii românilor, totdeauna mai mică decât a străinilor, și cum nu 

ar fi îndeajuns, avem una din cele mai mari sarcini fiscale pe costul forței de muncă. 

Dimensiunea pierderii demografice prin migrație va depinde de cât de rapid, cât de substanțial și cât de durabil va fi 

progresul general al societății românești în următorii ani. În condițiile menținerii unui decalaj mare între standardul de viață 

din România și cel din occident, tendința spre emigrare nu se va diminua. 
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Va fi statul român capabil să stopeze acest declin și să adopte măsuri de stimulare a repopulării țării cu etnici români?   

 

Deputat  

Nicolae N. Roman 

 

*** 

 

Declarație politică 

 

 Stimați colegi,  

Aș dori să vă vorbesc astăzi despre sportul care se practică sau, mai bine spus, care nu se mai practică în țara noastră. 

Din păcate sportul de masă precum și cel de performanță nu au fost ferite de modul în care țara noastră a fost condusă timp de 

30 de ani.  De la 53 de medalii câștigate de sportivii români la jocurile olimpice din 1984, am ajuns la 4 medalii. O 

contraperformanță șocantă și cred că ne vor lua câteva decenii să revenim la un astfel de nivel de performanță, dacă vom 

reveni vreodată.  

Dar, lăsând la o parte performanța pe care România a obținut-o de-a lungul timpului, vom vedea că în anul 2020 

procentul cumulat al populației supraponderale și obeze  a depășit 60% !  O creștere direct influențată de aceste deficiențe 

majore în domeniul sportului. Obezitatea infantilă afectează sănătatea copiilor noștri iar pe lângă alimentația inadecvată, 

prezentă inclusiv în grădinițe și școli, lipsa sportului și a activității fizice reprezintă principala cauză de apariție a bolilor. De ce 

nu mai fac copiii sport? De ce nu mai au unde să facă sport? Unde sunt competițiile școlare și liceale?  

Primul punct din programul de guvernare pe care l-am regăsit ca obiectiv esențial pe termen mediu a fost elaborarea 

strategiilor naționale pentru sport. Spre surprinderea mea, nu am regăsit nici o strategie națională pentru sport! Până în acest 

moment, o strategie națională pentru sport nu există! Este prima dată când cineva vrea să facă o strategie națională pentru sport 

dar trecem peste faptul că s-a depășit termenul stabilit anul trecut, când Ministerul Sportului ne anunța că în decembrie va fi 

gata.  

Ministrului Sportului,  domnul Eduard Novak declara la începutul anului:   

“ În 2022  avem un buget aprobat, doar pe sport, de 571 de milioane de lei. Este cel mai mare buget aprobat în ultimii 

foarte mulți ani din sport. Sunt foarte fericit (…) putem face planuri şi pe investiţii, şi pe deschiderea noilor secții, şi pe 

bugetare de copii şi juniori, şi pe sport paralimpic.” 

In paralel doamna Carmencita Constantin- Președinte Federației Române de Gimnastică are o declarație diametral 

opusă, un strigăt de disperare și recurge chiar la solicitări de donații pentru ca echipa României să poată participa la 

Campionatele Mondiale de gimnastică în acest an! 

 Cum a gândit Ministerul Sportului această alocare bugetară?  

Cred cu tărie că statul este principalul responsabil. Modul de guvernare de până acum a demonstrat că acesta nu este și 

nu a fost capabil să gestioneze activitatea sportivă. Puținele lucruri care s-au făcut în ultimii 30 de ani în domeniul sportului au 

fost făcute anapoda. Finanțarea cluburilor locale de către primării s-a dovedit a fi ineficientă. S-a neglijat partea de sport la 

nivel local si la nivelul școlilor. Lipsește o strategie precum și oameni de stat care să asigure desfășurarea activităților sportive. 

Pentru ca România să redevină și să rămână cu adevărat competitivă, sportul nu trebuie să fie doar un mod de a petrece 

timpul liber ci o voință națională. Bani există, o spune chiar Ministrul Sportului. Cred că se pot  găsi modalități de a folosi 

resursele astfel că prin inovare si colaborare să maximizăm eficiența și eficacitatea acestora în atragerea și dezvoltarea celor 

mai talentați sportivi români și în formarea echipelor viitorului. Sper ca factorii de decizie să conștientizeze importanța 

sportului pentru România. 

 

Deputat 

Dan Tanasă 

 

*** 
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Declarație politică 

 

Domnule președinte, 

Stimați colegi, 

 

 În data de 27 martie 2022 se împlinesc 104 ani de la Unirea Basarabiei cu România, respectiv în anul 1918. 

 Basarabia, adică „Țara lui Basarab”, așa cum a fost definită de administrația țaristă în 1812 la Tratatul de la București, 

s-a constituit ca Republică Democrată Moldovenească. La sfârșitul anului 1917 și-a proclamat întâi autonomia în cadrul 

Republicii Ruse, iar apoi, după Revoluția din Octombrie, independența față de Rusia bolșevică. 

 Dorința de a rămâne o republică independentă era destul de răspândită în cadrul reprezentanților din Sfatul Țării, 

organul legislativ al provinciei. 

 În mai 1917, Congresul învățătorilor moldoveni din Basarabia a adoptat hotărârile pentru introducerea alfabetului latin 

în școli, începând cu anul școlar 1917-1918. 

 În iulie 1917, Adunarea Națională Ucraineană decreta că Basarabia este parte a Ucrainei, ceea ce a dus la solicitarea de 

către moldoveni a protecției guvernului provizoriu rus de la Petrograd. 

 În contextul prăbușirii Imperiului Rus, grupuri de trupe rusești și ucrainene au instalat anarhia, violența și teroarea 

asupra populației pașnice, majoritar românești. 

 Sovietul bolșevic din Chișinău a anunțat o primă pentru capetele conducătorilor Sfatului Țării. 

 În aceste condiții, pentru a opri debandada, jafurile, furturile, violurile și crimele asupra populației majoritare pașnice, 

Sfatul Țării cheamă în ajutor, la data de 13 ianuarie 1918 armata română, pentru a instala ordinea și a asigura protecția 

cetățenilor. 

 La începutul lunii martie 1918, o delegație a Sfatului Țării formată din Ion Inculeț, Pantelimon Halippa, Onisifor 

Ghibu și Daniel Ciugureanu s-a întâlnit la Iași cu prim-ministrul român Alexandru Marghiloman. 

 Primul ministru le-a solicitat reprezentanților Sfatului Țării să se pronunțe asupra Unirii, subliniind incapacitatea 

Basarabiei de a subzista de una singură. 

 În paralel, primul ministru român, Alexandru Marghiloman, a început o campanie diplomatică pentru unire, încercând 

să convingă reprezentanții marilor puteri să sprijine Unirea Basarabiei cu România. Astfel, ministrul Italian, baronul Carlo 

Fascioti a fost evaziv în a se pronunța, ministrul britanic, Sir George Barclay a declarant că Marea Britanie nu se va opune 

unirii, ministrul American Charles Vopicka a fost de acord cu unirea, iar ministrul francez, Contele de Saint-Aulaire a cerut ca 

unirea să se realizeze cât mai repede. De asemenea, ministrul de externe german, Richard Von Kuhlmann a dat mână liberă 

prim ministrului român pentru realizarea unirii. 

 Pe 27 martie 1918, Sfatul Țării a votat prin vot nominal deschis în favoarea unirii cu România, declarația menționând 

că „Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagră și vechile granițe cu 

Austria, ruptă de Rusia acum 100 și mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric și a dreptului de 

neam, pe baza principiului ca popoarele singure să își hotărască soarta lor, de azi înainte și pentru totdeauna se unește cu mama 

sa România.” 

 Declarația se încheie cu cuvintele „Trăiască unirea Basarabiei cu România, de-a pururea și totdeauna.” 

 Pentru unire au votat 86 de membri ai Sfatului Țării. Au fost 3 voturi contra și 36 de abțineri. 

 Dar toate acestea s-au întâmplat acum 104 ani. 

 Cum este situația astăzi? 

 Ca urmare a regretatului război dintre Rusia și Ucraina, condițiile din teren sunt foarte asemănătoare cu cele de atunci. 

  

 Republica Moldova este o țară care nu are capacitatea de a se dezvolta singură. Datorită apropierii războiului, al 

numărului mare de refugiați, al creșterii rapide a prețurilor, viața cetățenilor a devenit și mai grea și imprevizibilă. 

 Urmând exemplul Ucrainei, Republica Moldova a depus o cerere de aderare la Uniunea Europeană. Noi am salutat 

această decizie, dar știm ce presupune negocierea capitolelor de aderare, ce reforme trebuie făcute, ce condiții trebuie 

îndeplinite și mai ales, de câți ani este nevoie ca aderarea să se întâmple cu adevărat. 

 Uniunea Europeană, din păcate, nu spune că aderarea Republicii Moldova, a Ucrainei și a Georgiei nu va fi posibilă 

într-un timp scurt, sau poate chiar niciodată. La acest capitol avem exemplul Turciei, al Serbiei, al Macedoniei de Nord. 

 Totuși, spre deosebire de Ucraina sau de Georgia, Republica Moldova are o șansă în plus. Republica Moldova se poate 

pune la adăpost, poate intra imediat în Uniunea Europeană prin unirea cu România. În acest context, Ucraina nu are o Ucraină 
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de Vest stat membru al Uniunii Europene și NATO, iar dacă ar avea, fiți convinși că s-ar produce o unire chiar mâine. De 

asemenea, nici Georgia nu are o țară-mamă membru a Uniunii Europene și NATO, iar dacă ar avea, cum spuneam, s-ar uni cât 

de curând posibil. 

 Republica Moldova are însă o țară-mamă, însă sunt foarte surprins cum nimeni din conducerea celor două state, 

Republica Moldova și România, nu vorbește despre unire. 

 Dacă pe reprezentanții din Republica Moldova îi înțeleg că nu deschid subiectul, deoarece se tem, liderii români nu pot 

invoca aceeași scuză. 

 Știm cu toții că săptămâna trecută, domnul președinte Iohannis, împreună cu domnul prim-ministru Ciucă și alte 

oficialități au fost în Republica Moldova. Întrebarea mea este de ce nu au făcut o invitație la unire, ca o soluție practică și 

rapidă de intrare în Uniunea Europeană? De ce s-a discutat doar despre integrare europeană, având în vedere că aceștia știu 

clar că nu se poate realiza? 

 Pe lângă toate acestea, președintele Iohannis pune la un loc în discursul său Ucraina, Republica Moldova și Georgia, 

neprecizând că Republica Moldova este pentru noi și pentru Europa un caz special.  

 Suntem singurul popor din zona noastră geografică ce acceptă traiul în două țări diferite recunoscute. Ajutorul cel mai 

mare și mai sigur pe care îl putem oferi Republicii Moldova la momentul de față este o PROPUENRE DE UNIRE. Dacă va fi 

acceptată sau nu este strict la alegerea cetățenilor Republicii Moldova. În atribuția noastră stă această propunere. 

 În paralel, domnul președinte Iohannis, domnul prim-ministru Ciucă, domnul ministru de externe Aurescu și tot corpul 

diplomatic trebuie să înceapă o campanie diplomatică iscusită și insistentă pe lângă marile puteri actuale pentru susținerea 

unirii. Am dat mai sus exemplul primului-ministru Alexandru Marghiloman care a realizat cu succes această operațiune în 

1918. 

 Acum, cele două țări care în 1918 s-au opus unirii se războiesc între ele. Este logic ca cel puțin una să accepte unirea. 

Totuși, ne putem afla în situația în care ambele o vor accepta, dar pentru acest lucru, diplomații noștri trebuie să intre în 

legătură cu omologii din Ucraina și Rusia și să le expună avantajele acestei proceduri. 

 Sunt de părere că acest lucru ar fi trebuit să se întâmple până acum, înainte ca eu, un simplu deputat să vă solicit. Dar, 

deoarece am observat că deocamdată diplomația română nu își face treaba, am dorit să vă prezint această declarație politică și 

voi solicita în scris prin interpelări și întrebări adresate președintelui, primului-ministru și ministrului de externe să își facă 

curaj și să solicite Unirea României cu Republica Moldova. 

 Trebuie acționat acum cu succes. 

 

Deputat 

Dumitru Flucuș 

 

*** 

 

 

➢ Întrebări 

 

 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru al Guvernului României 

 

Clarificări privind accesarea fondurilor de coeziune 

 

Stimate domnule prim-ministru, 

       Doresc să punctez un aspect important, anume acela legat de faptul că, Parlamentul European a dat undă verde  pentru 

redirecționarea fondurilor UE regionale și pentru azil către țările UE care adăpostesc persoane care fug din calea invaziei 

Ucrainei de către Rusia. 

        Actualizarea normelor politicii de coeziune va permite realocarea rapidă a fondurilor disponibile pentru a ajuta rapid țările 

UE și regiunile acestora să ofere sprijin de urgență (cazare temporară, aprovizionare cu alimente și apă, asistență medicală sau 

acces la educație) persoanelor care fug de agresiunea Rusiei în Ucraina. Aceasta ar putea include fonduri prevăzute în cadrul 

politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 care nu au fost încă alocate sau cheltuite, precum și o sumă suplimentară de 

10 miliarde de euro din fondurile REACT-EU. 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201211IPR93620/regiunile-ue-primesc-inca-47-5-miliarde-eur-pentru-a-combate-efectele-pandemiei
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 Astfel, țările UE pot solicita retroactiv UE să recupereze banii pe care i-au cheltuit pentru a-i ajuta pe refugiații ucraineni, 

începând cu 24 februarie, data la care Rusia a invadat Ucraina. UE va fi în măsură să finanțeze 100 % (în loc de procentul 

obișnuit de 85 %) cheltuielile din fonduri de coeziune efectuate de statele membre pentru încă un an (de la jumătatea anului 

2021 până la jumătatea anului 2022). 

 

        Ținând cont de cele mai sus expuse, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. România a solicitat accesarea acestor fonduri puse la dispoziție de către Uniunea Europeana? 

 

2. Dacă da, care va fi destinația exactă a acestor fonduri, ce tipuri de servicii vor fi finanțate din cadrul acestor fonduri 

și care va fi valoarea acestora, detaliat, pe fiecare tip de serviciu? 

Solicit răspuns scris. 

 

Deputat  

Mitrea Dumitrina 

 

*** 

 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Soluționarea problemelor intervenite ca urmare a modificării constante a planurilor cadru din diferite filiere de 

învățământ 

 

Domnule ministru, 

În ultimii 5 ani școlari au intervenit unele modificări în ceea ce privește numărul orelor alocate diferitelor discipline de 

învățământ predate în învățământul preuniversitar. Aceste modificări au intervenit fără o informare și  fără o consultare 

prealabilă a celor afectați în mod direct de aceste schimbări: cadre didactice, elevi, părinți. Cadrele didactice au fost puse în 

fața faptului împlinit, neputând, potrivit legislației în vigoare, să-și completeze norma de ore în cadrul altor unități de 

învățământ, etapele prevăzute de METOLOGIA-CADRU privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învățământul preuniversitar fiind, deja, finalizate. 

Având în vedere importanța și consecințele acestor schimbări, stimate domnule ministru, vă rugăm să ne precizați: 

1. Ce măsuri credeți că ar trebui adoptate pentru evitarea situației descrise mai sus? 

2. De ce s-au adoptat aceste modificări fără consultarea și informarea prealabilă a persoanelor asupra cărora acestea 

produc efecte directe (cadre didactice, elevi)?  

3. În cazul adoptării unor modificări noi, cum vă propuneți să soluționați problemele intervenite? 

Solicităm răspuns scris. 

 

Deputat 

Cristian-Daniel Ivănuță 

Deputat 

Mihail Albișteanu 

 

*** 

 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Imposibilitatea completării normelor didactice prin aplicarea măsurilor în vigoare. 

 

Domnule ministru, 

Pe fondul modificărilor planurilor cadru din diferite filiere de învățământ adoptate în ultimii ani, modificări care vizau 

reducerea orelor alocate disciplinelor școlare în sistemul de învățământ preuniversitar, s-a creat o situație defavorabilă cadrelor 

didactice care activau în acest sistem. Alocarea unui număr redus de ore unor discipline școlare fără informarea prealabilă a 
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cadrelor didactice, a condus la imposibilitatea acestora de a-și completa norma, astfel că au fost nevoite să lucreze cu normele 

didactice reduse pe întreaga durată a anului școlar sau, în unele situații, chiar s-au desființat posturile didactice pe care îl 

ocupau. Nefiind informate în prealabil, cadrele didactice nu au putut parcurge etapele de ocupare a posturilor din sistemul de 

învățământ preuniversitar prevăzute de METODOLOGIA-CADRU privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învățămîntul preuniversitar. Procesul de  ocupare a posturilor vacante reglementat de Calendarul mobilității personalului 

didactic de predare din învățământul preuniversitar se încheiaseră și se parcurseseră toate etapele de mobilitate și de ocupare a 

posturilor vacante din învățământul preuniversitar. 

Având în vedere situația prezentată, stimate domnule ministru, vă rugăm să ne precizați: 

1. Cum vor fi despăgubite cadrele didactice care, fiind puse în imposibilitatea completării normei de ore, au lucrat cu 

norme didactice reduse pe parcursul întregului an școlar? 

2. De ce nu li s-a dat posibilitatea cadrelor didactice afectate să-și completeze norma prin măsuri speciale instituite la 

momentul adoptării acestor modificări? 

Solicităm răspuns scris. 

 

Deputat 

Cristian-Daniel Ivănuță 

Deputat 

Mihail Albișteanu 

 

*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 

Exploatarea gazelor din Marea Neagră a început deja 

 

Stimate domnule ministru, 

 Conform declarațiilor publice pe care le-ați făcut săptămâna trecută, „România va avea gaze și din alte surse iarna 

viitoare, inclusiv din Marea Neagră. Exploatarea gazelor din Marea Neagră a început deja de către cei de la compania 

Black Sea Oil&Gas. Se fac deja teste pentru a introduce prima moleculă de gaz în sistemul național de transport” . Știm deja 

că S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va prelua subsidiara locală a gigantului petrolier american ExxonMobil (care deține 50% din 

drepturile concesiunii offshore de gaze Neptun Deep, cea mai mare din sectorul românesc al Mării Negre) în schimbul sumei 

de 1,07 miliarde dolari. Perimetrul Neptun Deep la care se face referire se află în Marea Neagră, în apropierea insulei Crimeea, 

deci având în vedere contextul războiului din Ucraina, după preluarea Insulei Șerpilor și eventual a Odessei, Rusia va avea 

controlul asupra platoului continental al Mării Negre, în consecință și asupra gazelor de acolo. Cum se poate, domnule 

Ministru să fi început deja exploatarea gazelor din Marea Neagră în contextul războiului din Ucraina?  

 Compania Exxon ar fi vrut să exploateze gazele din perimetrul Neptun Deep, dar a părăsit subit afacerea în care era 

implicat, culminând cu faptul că a vândut către Romgaz, cu un miliard de euro, o simplă aprobare de la ANRM și Guvern, nu o 

investiție care ar fi trebuit verificată de statul român prin instituțiile abilitate. Între 42 și 84 de miliarde de metri cubi ar fi 

resursele de hidrocarburi din acest perimetru, conform raportărilor Ministerului Energiei. Alte estimări, neasumate oficial, dar 

atribuite Agenției Naționale de Resurse Minerale, susțin că ar fi vorba de 200 de miliarde de cubi de gaze doar în platforma 

Neptun Deep. Consumul anual al României este estimat la 12 miliarde de metri cubi de gaze, consum ce crește de la an la an.  

 Vă rog să îmi precizați, domnule ministru: 

1. Ce măsuri concrete veți lua pentru a folosi aceste miliarde de metri cubi de gaze naturale astfel încât să reduceți 

sărăcia energetică în care se află românii având în vedere faptul că suntem o țară bogată  în zăcăminte pe care 

Dumnezeu ni le-a dat nouă şi generaţiilor viitoare? 

2. Ce se va întâmpla cu toate resursele de petrol şi gaze din Marea Neagră?  

3. Cine va câştiga de pe urma lor, ce fel de inginerie ați mai pus la cale pentru că românii nu se vor alege decât cu plata 

unor mici redevențe? 

4. Cum vor decurge operaţiunile de exploatare şi de transport a acestor bogăţii în condițiile unui război în Marea Neagră 

la mică distanță de litoralul românesc? 

 Solicit răspuns în scris.       
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Deputat  

Dan Tanasă 

 

*** 

 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 

  

Implementarea programului IMM INVEST ROMÂNIA în județul Constanța 

 

Stimate domnule ministru, 

 Având în vedere răspunsul la întrebarea cu nr.3985A/1.03.2022 prin care Ministerul Antreprenoriatului și Turismului 

m-a direcționat către Ministerul de Finanțe, vă rog să îmi comunicați numele tuturor firmelor din județul Constanța care au 

beneficiat de programul IMM INVEST ROMÂNIA, ce activități au fost finanțate prin acest program/beneficiar și care a fost 

atât suma totală garantată de Fond pentru județul Constanța, cât și pe fiecare IMM în parte.  

 Solicit răspuns scris. 

  

Deputat  

Dumitru-Viorel Focșa 

 

*** 

 

Adresată domnului Vasile Dâncu, ministrul Apărării Naționale 

Domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 

     

 

Implicarea României în războiul din Ucraina 

  

Stimate domnule ministru, 

 

De la debutul invaziei armatei Federației Ruse în Ucraina, în spațiul public au fost vehiculate mai multe informații 

care necesită aprofundare, motiv pentru care vă solicit să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Câți cetățeni români s-au oferit să lupte ca voluntari alături de armata ucraineană?   

2. Ce fel de tehnică de luptă militară ucraineană a pătruns pe teritoriul României în perioada 1 ianuarie-24 februarie 

2022? 

3. Ce fel de tehnică de luptă militară ucraineană a pătruns pe teritoriul României după data de 24 februarie 2022? 

4. Ce fel de tehnică de luptă mlitară rusă a pătruns pe teritoriul României în perioada 1 ianuarie-24 februarie 2022?  

5. Ce fel de tehnică de luptă mlitară rusă a pătruns pe teritoriul României după data de 24 februarie 2022?  

6. Ce tipuri de armament, echipamente și tehnică de luptă a livrat România, Ucrainei, în perioada 2011-2021, pe fiecare 

an în parte? 

7. Ce tipuri de armament, echipamente și tehnică de luptă a livrat Federația Rusă, României, în perioada 2011-2021, pe 

fiecare an în parte? 

8. Câți cetățeni români se află astăzi pe teritoriul Ucrainei? 

9. Câți cetățeni români se află astăzi pe teritoriul Federației Ruse? 

10. Câți cetățeni ucraineni se află astăzi pe teritoriul României? 

11. Câți cetățeni ruși se află astăzi pe teritoriul României? 

12. Câți etnici români se află astăzi pe teritoriul Ucrainei? 

Solicit răspuns în scris. 

  

Deputat  

Dumitru-Viorel Focșa 
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*** 

 

 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 

                                                                                                                  

Presiuni politice pentru înlocuirea managerului Serviciului de Ambulanță Județean Constanța 

  

Stimate domnule ministru, 

 

Am luat act, cu profundă revoltă, de faptul că una dintre instituțiile vitale ale județului Constanța traversează momente 

complicate din cauza unei imixtiuni nepermise a factorului politic în actul managerial. Este vorba despre Serviciul de 

Ambulanță Județean, condus astăzi de domnul Ionuț Cealera. 

Din investigațiile publicate de mass-media constănțeană (https://www.constanta.info/2022/03/26/cine-vrea-bahaos-la-

saj-constanta) am aflat că, la începutul lunii martie, actualului manager nu i-a mai fost prelungit mandatul cu șase luni de zile, 

așa cum ar fi fost normal, moral și legal, din cauza ambiției fostului manager, domnul Laurențiu Bădescu, de a reveni pe 

funcție, ambiție alimentată și susținută de lideri locali de partid. 

Înlocuirea unui conducător de instituție cu altul, pe criteriu politic, nu ar fi o noutate. Numai că, în acest caz, vorbim 

despre schimbarea acelui conducător care a trecut cu bine SAJ Constanța prin cele mai virulente Valuri ale pandemiei de Sars-

CoV-2, cu unul de trei ori penal. Da, potențialul înlocuitor al actualului manager este cercetat astăzi în trei dosare penale de: 

DNA, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.  

Domnule ministru, 

Sunt pe deplin conștient că, în România, există partide pentru care calitatea de cercetat penal reprezintă o adevărată 

carte de vizită în baza căreia se fac numiri în funcții. Cu alte cuvinte, cu cât ești mai penal sau mai analfabet, cu atât ai șanse 

mai mari să ajungi în vârful unei instituții a statului. Dar dacă acesta este criteriul de selecție pentru ocuparea unei poziții de 

conducere în sistemul național de sănătate, atunci nu ar trebui să ne mai mirăm că românii mor cu zile, atât în spitale, cât și în 

ambulanțe. 

Pe cale de consecință, vă solicit să îmi comunicați motivul care a stat la baza deciziei de prelungire a mandatului 

actualului manager, domnul Ionuț Cealera, cu doar 30 de zile, fapt care produce instabilitate instituțională, precum și cine 

anume a exercitat presiuni pentru numirea în funcție a fostului manager, domnul Laurențiu Bădescu, și cum veți răspunde 

acestor presiuni. 

 Solicit răspuns în scris. 

 

Deputat  

Dumitru-Viorel Focșa 

 

*** 

 

 

                             

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor  

 

Necesitatea luării de măsuri în condițiile în care inflația  a atins cote alarmante în România în februarie 2022 

   

 Stimate domnule ministru, 

 

În februarie 2022 inflația a ajuns la 8,53% de la 8,35% în luna ianuarie. Datele Institutului Național de Statistică arată că 

produsele nealimentare s-au scumpit cu 9,33%, mâncarea cu 8,84% și serviciile cu 6,08%. 

Prețurile de consum în luna februarie 2022, comparativ cu luna ianuarie 2022, au crescut cu 0,6%, iar rata inflației de la 

începutul anului (februarie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 2,1%. Rata anuală a inflației în luna februarie 2022, 

https://www.constanta.info/2022/03/26/cine-vrea-bahaos-la-saj-constanta
https://www.constanta.info/2022/03/26/cine-vrea-bahaos-la-saj-constanta
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comparativ cu luna februarie 2021, este 8,5%. Rata medie a prețurilor de consum în ultimele 12 luni (martie 2021 - februarie 

2022) față de precedentele 12 luni (martie 2020 - februarie 2021) este 6,0%. Indicele armonizat al prețurilor de consum (IPC), 

în februarie 2022, este 101,04%, față de ianuarie. Din păcate, direcția prognozată a ratei anuale a inflației IPC este influențată 

substanțial de evoluția viitoare a prețurilor produselor energetice, grevată de incertitudini majore.  

B.N.R. estimează o inflație de 11,2% în trimestrul II din 2022, de 10,2% în trimestrul III și de 9,6% în trimestrul IV. 

În contextul atât de critic în ceea ce privește nivelul inflaționist pe piața românească, vă rog să îmi răspundeți la 

următoarele întrebări: 

1) Considerați că raportul I.N.S. cu prognoza de accelerare a inflaţiei în luna aprilie 2022 (la expirarea perioadei de aplicare 

a măsurilor de plafonare şi compensare a preţurilor la energia electrică şi gazele naturale pentru populație) constituie o situație 

îngrijorătoare, care necesită urgent luarea unor măsuri fiscale în vederea redresării și diminuării fenomenului inflației? 

2) În condițiile în care rata anuală a inflaţiei va decelera gradual până în trimestrul I 2023, respectiv abrupt în luna aprilie 

2023, pe fondul unui amplu efect de bază favorabil I.N.S. proiectează valori de 9,6% în luna decembrie 2022, respectiv 3,2% 

în decembrie 2023. Ce măsuri veți lua în situația extrem de dinamică a preţurilor bunurilor energetice (combustibili, energie 

electrică, gaze naturale) pentru sfârşitul anului 2022? 

Vă rugăm să ne răspundeţi în scris. 

     

Deputat 

Ciprian Ciubuc 

 

*** 

 

Adresată domnului Adrian Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  

 

Necesitatea contestării Plx nr. 178/2021 prin care România introduce o taxă care poate scumpi alimentele cu 20% 

prin aplicarea dispozițiilor unei directive europene în mod defectuos 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind practicile comerciale neloiale dintre 

întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol şi alimentar. În aparență proiectul este elaborat în favoarea 

producătorilor autohtoni pentru că se interzic taxele pentru listarea produselor la raft, precum și pentru expunerea spre vânzare 

a acestora, retailerilor nefiindu-le permis să returneze furnizorului produsele alimentare.  

De asemenea, aceștia nu vor mai putea pune la raft  doar mărcile lor private.  

Adoptarea PLX nr.178/2021 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare 

agricol şi alimentar face dovada că majoritatea deputaților din Parlamentul României nu cunoaște adevăratele probleme ale 

fermierilor români. Acest eveniment a avut loc în data de 14 Martie 2022.  

În ciuda acestei aparențe, proiectul normativ adoptat de Camera Deputaților a reușit să stârnească furia producătorilor, 

deoarece termenele de plată au fost prelungite și, mai grav, taxa de raft dispare, dar apare o taxă de până la 20% din valoarea 

contractului, care va putea fi percepută de retaileri pentru diverse servicii prestate furnizorului, cum ar fi cele de publicitate, 

marketing etc. 

Până în prezent, această taxă este zero, iar în varianta proiectului normativ ieșită de la Senat ea a fost stabilită la 5%. Din 

păcate, însă la Camera Deputaților, proiectul a fost modificat și taxa a fost substanțial mărită. Astfel spre exemplu: dintr-o 

factură de un milion de lei, retailerul poate să-mi taie până la 20% pentru aceste servicii. Proiectul precizează că această taxă 

poate fi de până la 20%, dar, cu siguranță, că toți retailerii se vor duce spre limita maximă când se va impune această taxă. 

Pentru a putea plăti această nouă taxă, furnizorii vor fi obligați să o includă în preț, ceea ce va duce la o scumpire 

destul de mare a produselor. 

 

       Proiectul normativ, care curând va fi promulgat de Președintele României, vine și cu majorarea termenelor de plată a 

furnizorilor. În acest mod pentru produsele proaspete termenul a fost prelungit de la 7 la 14 zile, iar pentru produsele 

refrigerate de la 14 zile la 30 de zile. Producătorii sunt de părere că prelungirea termenelor de plată le va crea probleme 
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financiare și mai mari pe fondul scumpirii utilităților și inputurilor și în condițiile în care lucrează cu marje de profit foarte 

scăzute. 

Cunoscuta taxă de raft, impusă de marile lanțuri de magazine, este stabilită în funcție de politica fiecăruia și este percepută 

sub forma unui comision, care variază între 0,8% și 0,15% din valoarea totală a cifrei de afaceri a furnizorului în relația cu 

retailul.  Noua taxă care va apărea, de până la 20%, este imensă și va duce la o scumpire accentuată a produselor fermierilor 

români în magazine. Această taxă de până la 20% vine într-un context extrem de greu pentru fermieri. Prețurile la energia 

electrică, termică și combustibili s-au majorat puternic, iar fermierii au ajuns adevărați sclavi. 

Există asociații de producători și de fermieri care sunt dispuse să ceară Președintelui Iohannis să nu promulge legea în 

forma actuală, dar și să sesizeze Curtea Constituțională a României. 

 

Federaţia PRO AGRO a anunțat de curând că nu va accepta modul în care Parlamentul a transpus în practică Directiva 

europeană pentru combaterea practicilor comerciale neloiale pentru că ea perpetuează, de fapt, aceste practici.   

La data intrării în vigoare a prezentei legi se va abroga Legea nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, 

cu modificările și completările ulterioare, iar amenzile în cazul nerespectării acestei legi pornesc de la 250.000 de lei și pot 

ajunge la 1% din cifra de afaceri. Legea se va aplica contractelor comerciale încheiate după data intrării acesteia în vigoare, iar 

pentru cele încheiate anterior, părțile au obligația să le pună în acord  în termen de șase luni de la data aplicării legii.  

  În contextul existenței unui astfel de impact negativ asupra producătorilor/fermierilor, vă rog să îmi răspundeți la 

următoarele întrebări: 

        1) Considerați necesar să se constate lipsa „prevederilor în favoarea furnizorilor” specifică pieţei din România, deşi 

acestea au fost solicitate de reprezentanţii fermierilor, în condițiile în care spiritul Directivei UE 2019/633 a Parlamentului 

European a fost în mod flagrant ignorat?  

      2) Considerați că este o atitudine corectă a Federaţiei Naţionale PRO AGRO de a nu accepta ca actul de transpunere a 

Directive să fie implementat în sensul acceptării prin lege a dreptului cumpărătorului de a scădea din costul de achiziţie, 

ulterior livrării bunurilor, sume pentru propria promovare, pentru propriile interese de dezvoltare, sau orice alte sume care fac 

furnizorul să vândă în pierdere prin marile reţele de retail alimentar ? 

      3)  Considerați necesară contestarea la Avocatul Poporului sau la Cutea Constutuțională a României PLx nr. 178/2022? 

Cunoașteți faptul că reprezentanţii Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane (AHK România) au atras atenția că 

proiectul de lege pentru transpunerea Directivei Europene 2019/633 privind practicile comerciale neloiale în sectorul 

agroalimentar, în forma aprobată de Parlamentul României, va produce repercusiuni şi va genera dezechilibre pe piaţă prin 

posibile creşteri de preţuri, "chiar penurie de produse sau o calitate mai slabă a acestora, întrucât instituie bariere de acces pe 

piaţă a micilor producători locali”? 

Vă rugăm să ne răspundeţi în scris. 

     

Deputat 

Ciprian Ciubuc 

 

*** 

 

Adresată domnului Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 

   

  

Interzicerea sectelor anti-creștine pe teritoriul României 

 

 Stimate domnule ministru, 

Sunt, în continuare, siderat de invitația la dialog pe care i-ați adresat-o unui tânăr tulburat, autoproclamat lider al unei 

mișcări sataniste, care aspiră la recunoașterea legală și instituțională a activității derulate de acest așa-zis cult sub denumirea și 

cu funcțiunea de biserică. 

Sunt de-a dreptul consternat de faptul că ministerul pe care îl conduceți a eliberat rezervarea denumirii pentru 

Platforma Pagan Acceptance, act descris de tănărul dezaxat drept încă un pas pentru păgâni, în sensul unei recunoașterii acestei 

secte de către statul român. 

Domnule ministru, 
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Consider potențialul dialog dintre dumneavoastră și reprezentantul unei mișcări de tip satanist drept revoltător și 

scandalos, iar eliberarea denumirii de Pagan Acceptance de către ministerul pe care îl conduceți, fără nicio verificare 

prealabilă, drept un act ostil la adresa religiei creștine, indiferent de confesiune. 

Satanismul nu reprezintă un cult, nu reprezintă o religie, ci o contrareligie, o mișcare anti-Hristică, ale cărei 

caracteristici violente le cunoaștem cu toții prea bine. 

Nu puține au fost crimele oribile înfăptuite în numele lui satan, cel venerat astăzi atât de tânărul tulburat, cât și de 

adepții lui, motiv pentru care nu înțeleg de ce v-ați dori legalizarea unei mișcări cu potențial criminal. 

Domnule ministru,  

Vă solicit să nu dați curs niciunei solicitări de legalizare, formalizare, oficializare a vreunului așa-zis cult satanist sau 

păgân în România; mai mult, vă solicit ca, în cea mai scurtă perioaodă de timp, să elaborați un proiect de lege prin care să 

propuneți Parlamentului interzicerea înființării și funcționării pe teritoriul României a tuturor entităților anti-creștine, începând 

cu satanismul. 

Solicit răspuns în scris. 

 

Deputat 

Dumitru-Viorel Focșa 

 

*** 

 

 

 

Adresată domnului Adrian Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  

 

Asigurarea stocurilor strategice de alimente necesare populației în caz de escaladare a conflictului ruso-ucrainean 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Un nou tip de putere apare și se consolidează în secolul XXI, pe fundalul apariției și creșterii semnelor unei crize 

alimentare, definind politica actuală în termeni de „putere alimentară”, care va fi una dintre cele mai importante caracteristici 

ale lumii globale. 

În opinia noastră, securitatea alimentară este unul dintre fundamentele ideii generale de securitate umană, deoarece 

este legată de un alt concept-cheie pentru secolul XXI, și anume dezvoltarea durabilă. Pe de altă parte, securitatea alimentară 

este o componentă critică atât a securității naționale, cât și a celei europene. 

Creșterea rapidă a prețurilor la produsele de bază, determinată de invazia Rusiei în Ucraina, subliniază necesitatea ca 

lanțurile de aprovizionare cu produse agricole și alimentare să devină din nou mai solide și mai durabile.  

Această vulnerabilitate, împreună cu costurile ridicate de producție, cum ar fi îngrășămintele și sursele de energie, 

reprezintă un obstacol în calea productivității pentru agricultori și ridică posibilitatea creșterii prețurilor la alimente. 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul 

protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene, autoritățile publice responsabile în sectorul de infrastructură critică 

națională „Alimentaţie şi agricultură” sunt Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Autoritatea Națională Sanitară 

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. 

Așadar, Guvernul, prin Ministerul Agriculturii, are obligația de a se ocupa în mod direct de producția și furnizarea de 

alimente pentru populație. 

Drept urmare, Domnule ministru al agriculturii, vă adresez următoarea întrebare: ce măsuri ați luat privind securizarea 

producției agricole a României, precum și pentru asigurarea stocurilor strategice de alimente necesare populației în caz de 

escaladare a conflictului roso-ucrainean? 

Solicit răspuns în formă scrisă. 

 

Deputat  

Enachi Raisa 
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*** 

 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

             

Abuz, dezinformare și haos generate de Ministerul Educației Naționale prin interzicerea activităților didactice în 

format online sau hibrid în universități 

 

Stimate domnule ministru, 

Conform Art.202 din Regulamentul  Camerei Deputaților cu privire la drepturile parlamentarilor de a dresa interpelări 

conducătorilorde instituții ale administrației publice locale sau centrale, precum și în virtutea  Legii 544/2001 cu privire la 

liberul acces la informații de interes public, vă voi adresa în continuare câteva întrebări. 

Având în vedere: 

 

1. Articolul 40, alin. (1) al Legii 55/2020, „Pe perioada stării de alertă, precum și pe tot parcursul anului 

universitar 2021-2022, instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, în baza 

autonomiei universitare cu respectarea calității actului didactic, pot utiliza metode didactice alternative de 

predare-învățare-evaluare, în format online, în conformitate cu propriile metodologii. De asemenea, se pot 

desfășura online și examenele de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii 

postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare.” 

2. Hotărârea nr. 71/DGIU /08.03.2022 emisă de Direcția Generală Învățământ Universitar din Ministerul Educației 

prin care s-a decis ca „Începând cu 09.03.2022, instituțiile de învățământ superior vor reveni la activități 

didactice cu prezență fizică. În situația în care acest fapt nu este posibil imediat, în vederea asigurării calității 

actului educațional, în funcție de specificul activităților desfășurate și în raport cu contextul actual (cazările 

studenților în căminele studențești, reconfigurarea orarelor etc), universitățile pot decide, în baza autonomiei 

universitare garantată de Constituția României, cu asumarea răspunderii publice, prin hotărâri ale Senatului 

universitar, o perioadă optimă de tranziție de la sistemul online la activități cu prezență fizică, având 

obligativitatea recuperării activităților didactice până la sfârșitul semestrului al II lea”. 

 

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rog să îmi răspundeți în oral și în scris la următoarele întrebări: 

1. Care sunt motivațiile pentru care Direcția Generală Învățământ Universitar a emis decizia mai sus menționată prin care 

a interzis activitățile academice în cadrul învățământului universitar în format online? 

2. Vă rog să clarificați de unde derivă obligația recuperării activităților didactice până la sfârșitul semestrului al II-lea 

având în vedere că respectivele activități didactice se efectuează online într-o perioadă de tranziție? 

3.  Considerați că instituțiile de învățământ superior ar trebui să piardă finanțarea aferentă studenților care participă la 

activități academice în format online? 

Menționez  că în temeiul Regulamentului Camerei Deputaților, Capitolul IV, Art. 195, alin(3) și Art. 199, alin(2), 

aveți obligația de a răspunde la întrebările deputaților în termen  de maximum 15 zile  calendaristice. Aș  aprecia  

suplimentar  disponibilitatea  și  efortul  Dvs  și  v-aș  rămâne  îndatorat dacă mi-ați răspunde la întrebările de mai sus într-un 

timp mai scurt. 

 În speranța unei bune colaborări în folosul cetățenilor aștept răspunsul     dumneavoastră în  scris pe adresa de email 

alin.colesa@cdep.ro. 

 

Deputat 

Alin Coleșa 

 

*** 
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Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale 

 

Cazul Alba Iulia Catrinel Popescu, cadru universitar la Colegiul Național de Apărare din cadrul Universității 

Naționale de Apărare Carol I, București 

 

Stimate domnule ministru, 

 

 „Cu privire la opiniile exprimate pe un cont personal de socializare de Doamna Alba Iulia Catrinel Popescu, cadru 

universitar la Colegiul Național de Apărare s-a dispus formarea unei echipe formate din Corpul de Control al Ministrului și al 

Statului major General. 

Încă de la începutul mandatului meu am solicitat responsabililor instituțiilor de învățământ militar la toate nivelurile o 

strategie care să aibă ca finalitate creșterea calității educației, o adaptarea a programelor școlare la nevoile lumii de azi și o 

deschidere mai mare spre colaborarea cu instituții de învățământ civile din țară și din străinătate. Învățământul militar are 

nevoie de transparență și evaluare conform celor mai înalte standarde științifice și didactice. Conducerii Colegiului Național de 

Apărare i-am solicitat racordarea la cele mai noi tendințe din circuitul de idei contemporane, deschidere față de dezbaterea 

publică și față de societatea civilă, precum și programe speciale destinate să contribuie la creșterea rezilienței instituționale și 

societale.  

Nu voi promova niciodată cenzura conștiințelor, din contră, cred că gândirea liberă și critică, atitudinile și expertiza 

multidisciplinară pot constitui baze pentru o carieră de succes, dar și pentru formarea conștiințelor și promovarea unor sisteme 

de valori care caracterizează astăzi comunitatea europeană și NATO. Dar, apartenența la corpul profesional al Armatei 

Române aduce cu sine o serie de obligații care sunt clar stipulate în regulamentele militare și în codurile deontologice ale 

instituțiilor militare. 

Instituțiile de învățământ militar și Ministerul Apărării Naționale nu se asociază sub nici o formă unor curente de idei 

care propagă teoriile conspirației sau atitudini care pot să aducă prejudicii de imagine publică Armatei Române. Atunci când 

apar în spațiul public astfel de idei, acestea sunt doar expresia unor orientări sau exerciții de expresie publică pe care și le 

asumă doar autorii lor. Nu voi tolera asemenea practici și atitudini, mai ales când acestea vin din partea unor persoane care au 

misiunea importantă de a educa, de a dezbate, de a transmite informații, de a deveni canale importante de legătură între 

cetățeni și Armata României.”  

Aceste declarații vă aparțin, domnule Ministru al Apărării Naționale, de aceea vă rog să îmi precizați: 

Ce anume ați dispus să controleze în cazul doamnei Alba Iulia Catrinel Popescu, cadru universitar la Colegiul Național 

de Apărare de către echipa special formată din Corpul de Control al Ministrului și al Statului major General? 

Solicit răspuns în formă scrisă. 

 

Deputat 

Raisa Enachi 

 

*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

  

Clarificări asupra măsurilor cu privire la controlul infecțiilor spitalicești  

și raportării corecte, reale, a acestora 

 

Domnule ministru, 

         În timp ce în alte țări, medicii și managerii spitalelor sunt încurajați să raporteze infecțiile nosocomiale, deoarece 

acesta este primul pas către combaterea lor, în România lucrurile se întâmplă invers: un spital care raportează 

infecțiile nosocomiale este considerat un spital cu probleme. Infecţiile asociate asistenţei medicale, așa-numitele infecții 

nosocomiale, sunt subraportate în România 

       Este cunoscut că directorul DSP Arad a declarat că bacteria din cauza căreia trei pacienți operați într-un spital de la 

Miercurea Ciuc și-au pierdut vederea există în toate spitalele din România. Motivul pentru care nu este raportată această 

problemă este pentru că actuala legislație prevede sancționarea medicilor. 

      Medicii nu declară infecțiile nozocomiale pentru că, în actuala legislație, aceștia sunt sancționați. 
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      Având în vedere cele menționate mai sus, vă rugăm să ne precizați care sunt măsurile pe care le aveti în vedere în ceea ce 

privește controlul infecțiilor spitalicești și raportării corecte, reale a acestora? 

        Vă rugăm să ne transmiteți un răspuns în scris în ceea ce privește punctul dumneavoastră de vedere la cele sesizate.  

 

Deputat 

Adrian George Axinia 

 

*** 

 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

  

Clarificări asupra măsurilor cu privire la accesul la îngrijiri medicale pentru bolnavii cronici 

 

Domnule ministru,  

      Activitatea spitalelor din România pentru bolnavii cronici, începând din luna martie  2020, comparativ cu aceeași perioadă 

a anului 2019, a înregistrat  o scădere considerabilă si această scădere a continuat pe toata perioada pandemiei COVID-19.  

Peste jumătate (51%) dintre bolnavii cronici din România consideră că pandemia de COVID-19 a avut un impact 

negativ asupra calității îngrijirilor medicale primite, iar numărul total al spitalizărilor la nivel național s-a prăbușit 

dramatic. Accesul la spital al bolnavilor cronici a fost blocat pe perioada pandemiei de COVID-19, au existat și restricții de 

circulație, iar medicamentele au lipsit din farmaciile cu circuit deschis. 

      Lipsa medicamentelor, o problemă frecvent mediatizată, a afectat 30% dintre bolnavii cronici. Medicamentele cel mai 

frecvent invocate ca având probleme de disponibilitate au fost levotiroxina, sub denumirea comercială Euthyrox (medicament 

esențial în tratarea bolilor tiroidiene) și hidroxiclorochină (medicament esențial pentru tratarea unor afecțiuni autoimune). 

Lipsa ambelor substanțe medicamentoase a fost declanșată sau agravată de apariția pandemiei COVID-19. 

        Ȋn toate sectiile din spitalele judetene din România, numărul paturilor pentru bolnavii cronici a fost redus la jumătate și 

multe spitale au fost transformate în spitale suport COVID, ceea ce a determinat ca bolnavii cronici să fie marginalizați, iar 

accesul acestora la îngrijirile medicale să fie limitat. 

        Având în vedere cele menționate mai sus, vă rog să îmi precizați, stimate domnule ministru, când veți aloca numărul 

corespunzător de paturi în spitale pentru bolnavii cronici, precum și care sunt măsurile pe care le veți întreprinde pentru a crește 

calitatea serviciilor medicale pentru aceștia? Când veți rezolva problema lipsei medicamentelor din farmaciile cu circuit 

deschis pentru blonavii cronici? 

        Vă rugăm să ne transmiteți un răspuns în scris în ceea ce privește punctul dumneavoastră de vedere la cele sesizate.  

 

Deputat 

Adrian George Axinia 

 

*** 

 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru 

Domnul Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarităţii Sociale 

 

Plata indemnizațiilor urmașilor românilor expulzați în 1940. 

 

Stimate domnule prim-ministru, 

Stimate domnule ministru, 

 

         Având în vedere faptul că termenul legal pentru primirea răspunsului la întrebarea parlamentară nr. 3438A din 

12.01.2022, având ca obiect plata indemnizațiilor urmașilor românilor expulzați în 1940, a expirat la 03.02.2022, fără a ni se 

solicita un termen suplimentar pentru examinare și răspuns, reiterez întrebarea și vă solicit respectuos să-mi răspundeți prompt 

și explicit, în scris, indicând totodată motivele încălcării termenului legal pentru prezentarea răspunsului. 

Solicit răspunsul în formă scrisă. 
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Deputat 

Dan Tanasă 

 

*** 

 

 

 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

  

Situația Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc 

 

Stimate domnule ministru, 

 

 După aproape trei luni, coșmarul pacienților Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc este departe de a se fi 

sfârșit, mai ales pe fondul indiferenței responsabililor sau, mai degrabă, din cauza dorinței acestora de a mușamaliza situația 

cât mai repede, pentru a porni de la zero, ca și cum nu s-ar fi petrecut nimic grav.  

 În data de 13 ianuarie 2022, 14 pacienți au fost operați, pe bandă rulantă, în câteva ore, record posibil doar prin 

eludarea normelor de sterilizare, eroare fatală care a costat, la propriu, vederea acestora. Infecția cu bacilul piocianic, 

propagată prin utilizarea unui instrumentar sterilizat necorespunzător, a făcut ca trei pacienți să își piardă ochiul, iar alți 9 să nu 

mai poată vedea cu ochiul infectat, doar pentru că medicul avea noi programări la cabinetul de la Odorheiu Secuiesc. 

 Pacienții operați de medicul Bodo Pal, au început să acuze dureri, iar pe fondul agravării stării de sănătate, abia luni, 

16.01.2022, au fost prelevate probe care au relevat prezența bacteriei Pseudomonas Aeruginosa, la toți pacienții operați, fără 

însă a fi depistată sursa infecției (bacilul nefiind identificat pe suprafețe ori la personalul secției oftalmologie) de serviciul 

specializat din cadrul spitalului. Direcția de Sănătate Publică Harghita s-a „autosesizat” pe fondul mediatizării la nivel național 

a situației de la Miercurea Ciuc, fără a identifica o cauză a infectării și contagierii pacienților. 

 Este esențială o atenție sporită în privința modului de efectuare a controalelor Direcţiei de Sănătate Publică, dacă 

acestea nu sunt temeinice și nu au drept scop prezentarea vinovaților și a problemelor, nu vom ști cu adevărat care este 

pericolul pentru sănătatea și viețile pacienților. 

 

 În acest context, domnule Ministru, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

 

1) Din ce motiv CJAS nu întreprinde demersurile necesare pentru identificarea motivelor care stau la baza decontării 

tratamentelor pentru afecțiuni pe care pacienții le dobândesc în spitale? 

2) Care sunt concluziile controalelor efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Harghita la Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea Ciuc? Ce măsuri se iau în cauză și cum se vor preveni astfel de situații în care pacienții își pierd 

vederea și ajung chiar la deces din cauza nesterilizării conforme a instrumentarului? 

3) Cum este posibil ca la primul control efectuat de DSP Harghita la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc să nu 

fie identificată o cauză a infectării și contagierii pacienților pentru ca ulterior spitalul să descopere prezența bacteriei 

într-un flacon de ser fiziologic, utilizat la pacienții operați? 

4) Care sunt măsurile luate în privința personalului medical și al doctorului care a operat, având în vedere că trei pacienți 

și-au pierdut ochiul, iar alți 9 nu mai pot vedea, fiind chiar deschis un dosar de cercetare penală „in rem” pentru 

neglijență în serviciu, respectiv vătămare corporală din culpă? 

Solicit răspuns in scris. 

 

Deputat 

Dan Tanasă 

 

*** 

 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 9 - 2022  
Săptămâna 28 martie – 1 aprilie 2022  

 

 

124 

 

Adresată doamnei Gabriela Lenghel, Președinte - Secretar de Stat, Autoritatea Națională pentru Cetățenie 

 

Acordarea cetățeniei române etnicului român Milan Iovanovici 

 

Doamnă președinte, 

 

 În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, 

deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului. 

 Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi 

aleşi ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în 

serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni. 

 În temeiul Art. 7 din Constituție, România sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi 

acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea 

legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt. 

 Prin Legea nr. 299/2007, rep., privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modif. și compl. ult., persoanele 

care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoane de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi 

cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi, precum: 

rumâni, valahi, vlahi, vlasi etc. şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus, sunt denumite români de 

pretutindeni. 

 În procedura audienței parlamentare, am fost sesizați de mai mulți etnici români din Serbia cu privire la problemele 

pe care le-au întâmpinat în perioada ultimilor ani la nivelul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC), cu ocazia solicitării 

de a li se acorda cetățenia Țării Mame, România. 

 În urmă cu 8 luni, prin adresa Biroului parlamentar Deputat Ringo Dămureanu nr. 282 din 29 iulie 2021, v-a fost adusă 

la cunoștință situația domnului Milan Jovanović (Iovanovici), etnic român din Valea Timocului, cu domiciliul actual la 

Belgrad, născut în orașul majoritar românesc Iagubița (Zagobica), cu tată etnic român vorbitor de limbă română. 

 Am menționat cu respectiva ocazie că petentul este absolvent de studii superioare economice la Novi Sad, 2009, iar în 

2019 a înființat Camera de Comerț Româno-Sârbă, cu sediul la Belgrad, al cărei președinte este și în prezent. Are afaceri 

în Serbia și în România.  

 În Craiova deține firma Oltehno SRL, înființată din 2003, profil intermedieri cu produse import-export, cu 2 angajați 

români și autoturism de firmă cu număr de România (DJ 10 DON), fiind și masterand la Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Litere, secția PR Comunicare, în limba Engleză. 

 Acesta a deplâns atunci că a depus la Consulatul general al României de la Zajecar cererea (dosarul) pentru dobândirea 

cetățeniei române încă din luna iunie 2018, la care însă nu a primit număr de înregistrare de la consulat. Menționează că la 

momentul depunerii i s-a spus verbal de consulul general că va trebui să aștepte un an, însă răspuns nu a primit.  

 S-a interesat la Autoritatea Națională pentru Cetățenie la începutul anului 2020, însă a aflat că nu fusese înregistrat 

niciun dosar pe numele său, venind dinspre Consulatul din Zajecar. Nu cunoaște situația cererii sale, motivul pentru care nu i 

s-a dat număr de înregistrare la Zajecar și motivul nelucrării cererii sale de peste 3 ani. 

 Aceste împrejurări sunt de natură să determine o reacție mai rapidă a autorităților românești, nicidecum o atitudine 

de sfidare la adresa românilor care își afirmă identitatea românească în comunitatea istorică din care fac parte. 

 Unterior, petentul a depus la ANC cererea nr. 23530/A/2020, pe data de 28 Octombrie 2020, însă și aceasta este 

nesoluționată de ANC, de 1 an și 5 luni. 

 Cu respectiva ocazie, v-am cerut să ne comunicați stadiul soluționării cererii domnului Milan Jovanović de acordare 

a cetățeniei române și să urgentați soluționarea acesteia, având în vedere că acesta efectuează studii și are afaceri în Țara 

Mamă, cu angajați români, și conduce Camera de Comerț Româno-Sârbă. 

 Prin adresa Dvs. nr. 33719/ANC/2021, referitor la stadiul dosarului de acordare a cetățeniei române nr. 23530/A/2020 

al domnului Milan Jovanović, ne-ați comunicat că acesta se află în curs de soluţionare, conform procedurii legale și că prin 

adresele nr. 47601/ANC/14.12.2020 și nr. 33834/ANC/02.08.2021, ați solicitat MAE punctul de vedere cu privire la 

îndeplinirea condiției ca solicitantul să fi contribuit în mod semnificativ la protejarea și promovarea culturii, civilizației și 

spiritualității românești, urmând ca, după primirea avizului Ministerului Afacerilor Externe, dosarul va fi examinat de Comisie. 

 Prin prezenta, vă rugăm să ne comunicați dacă MAE v-a răspuns celor două solicitări pe care le-ați formulat la 

data de 14.12.2020, respectiv 02.08.2021, iar în caz negativ dacă vi s-a comunicat care este motivul lipsei răspunsului. 
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Solicităm răspuns scris.  

 

Deputat 

Ringo Dămureanu 

 

*** 

 

Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 

 

Acordarea cetățeniei române etnicului român Milan Iovanovici 

  

Doamnă președinte, 

 

 În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, 

deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului. 

 

 Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi 

aleşi ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în 

serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni. 

 

 În temeiul Art. 7 din Constituție, România sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi 

acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea 

legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt. 

 

 Prin Legea nr. 299/2007, rep., privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modif. și compl. ult., persoanele 

care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoane de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi 

cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi, precum: 

rumâni, valahi, vlahi, vlasi etc. şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus, sunt denumite români de 

pretutindeni. 

 

 În procedura audienței parlamentare, am fost sesizați de mai mulți etnici români din Serbia cu privire la problemele 

pe care le-au întâmpinat în perioada ultimilor ani la nivelul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC), cu ocazia solicitării 

de a li se acorda cetățenia Țării Mame, România. 

 

În urmă cu 8 luni, prin adresa Biroului parlamentar Deputat Ringo Dămureanu nr. 281 din 29 iulie 2021, a fost adusă la 

cunoștința MAE – Consulatul general al României de la Zajecar, situația domnului Milan Jovanović (Iovanovici), etnic român 

din Valea Timocului, cu domiciliul actual la Belgrad, născut în orașul majoritar românesc Iagubița (Zagobica), cu tată etnic 

român vorbitor de limbă română. 

 

 Am menționat cu respectiva ocazie că petentul este absolvent de studii superioare economice la Novi Sad, 2009, iar în 

2019 a înființat Camera de Comerț Româno-Sârbă, cu sediul la Belgrad, al cărei președinte este și în prezent. Are afaceri 

în Serbia și în România.  

 

 În Craiova deține firma Oltehno SRL, înființată din 2003, profil intermedieri cu produse import-export, cu 2 angajați 

români și autoturism de firmă cu număr de România (DJ 10 DON), fiind și masterand la Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Litere, secția PR Comunicare, în limba Engleză. 

 

 Acesta a deplâns atunci că a depus la Consulatul general al României de la Zajecar cererea (dosarul) pentru dobândirea 

cetățeniei române încă din luna iunie 2018, la care însă nu a primit număr de înregistrare de la consulat. Menționează că la 

momentul depunerii i s-a spus verbal de consulul general că va trebui să aștepte un an, însă răspuns nu a primit.  
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 S-a interesat la Autoritatea Națională pentru Cetățenie la începutul anului 2020, însă a aflat că nu fusese înregistrat 

niciun dosar pe numele său, venind dinspre Consulatul din Zajecar. Nu cunoaște situația cererii sale, motivul pentru care nu i 

s-a dat număr de înregistrare la Zajecar și motivul nelucrării cererii sale de peste 3 ani. 

 

 Aceste împrejurări sunt de natură să determine o reacție mai rapidă a autorităților românești, nicidecum o atitudine 

de sfidare la adresa românilor care își afirmă identitatea românească în comunitatea istorică din care fac parte. 

 

 Unterior, petentul a depus la ANC cererea nr. 23530/A/2020, pe data de 28 Octombrie 2020, însă și aceasta este 

nesoluționată de ANC, de 1 an și 5 luni. 

 

 Cu respectiva ocazie, v-am cerut să ne comunicați stadiul soluționării cererii domnului Milan Jovanović de acordare 

a cetățeniei române și să urgentați soluționarea acesteia, având în vedere că acesta efectuează studii și are afaceri în Țara 

Mamă, cu angajați români, și conduce Camera de Comerț Româno-Sârbă, însă nu ați răspuns. 

 

 Prin adresa Autorității Naționale pentru Cetățenie nr. 33719/ANC/2021, referitor la stadiul dosarului de acordare a 

cetățeniei române nr. 23530/A/2020 al domnului Milan Jovanović, ni s-a comunicat că acesta se află în curs de soluţionare, 

conform procedurii legale și că prin adresele ANC nr. 47601/ANC/14.12.2020 și nr. 33834/ANC/02.08.2021, vi s-a solicitat 

punctul de vedere cu privire la îndeplinirea condiției ca solicitantul să fi contribuit în mod semnificativ la protejarea și 

promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești, urmând ca, după primirea avizului Dvs., dosarul va fi examinat de 

Comisie. 

 

 Prin prezenta, vă rugăm să ne comunicați dacă ați răspuns celor două solicitări pe care ANC vi le-a formulat la 

data de 14.12.2020, respectiv 02.08.2021, iar în caz negativ ce anume a determinat întârzierea sau nelucrarea acestor 

solicitări. 

Solicităm răspuns scris.  

  

Deputat 

Ringo Dămureanu 

 

*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

  

Motivul refuzului intrării la frontieră a etnicului român Milan Iovanovici 

 

Domnule ministru, 

 

 În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, 

deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului. 

 Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi 

aleşi ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în 

serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni. 

 În temeiul Art. 7 din Constituție, România sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi 

acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea 

legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt. 

 Prin Legea nr. 299/2007, rep., privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modif. și compl. ult., persoanele 

care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoane de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi 

cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi, precum: 

rumâni, valahi, vlahi, vlasi etc. şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus, sunt denumite români de 

pretutindeni. 
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 Prin ”Refuzul intrării la frontieră” nr. 322 din 21.03.2022, emis la Punctul de Trecere a Frontierei ”Porțile de Fier I” 

la data de 21.03.2022, orele 16.00, ați refuzat intrarea pe teritoriul Țării Mame, a etnicului de origine română Milan 

Jovanović, cetățean sârb, pe motiv că ar fi INADMISIBIL în sistemul național din România. 

 Fratele nostru Milan Jovanović este de origine etnică română, originar din Valea Timocului, orașul Iagubița 

(Zagobica), oraș majoritar românesc, în care 60% din cei 3.000 de locuitori fiind etnici români, tatăl său, Dimitrie, fiind etnic 

român, vorbitor de limbă română.  

 

 Este absolvent de studii superioare economice la Novi Sad, 2009, iar în 2019 a înființat Camera de Comerț Româno-

Sârbă, cu sediul la Belgrad, al cărei președinte este.  

 Are cerere depusă la Consulatul general al României de la Zajecar pentru dobândirea cetățeniei române, încă din luna 

iunie 2018, la care încă nu a primit răspuns.  

 Este masterand la Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, secția PR Comunicare, în limba Engleză.  

 Are în prezent afaceri în Serbia și în România.  

 La Craiova deține firma Oltehno SRL, înființată încă din 2003, cu profil intermedieri cu produse import-export, unde 

lucrează 2 angajați români și are un autoturism de firmă cu număr de România (DJ 10 DON), pe care s-a și consemnat în 

actul contestat că îl folosea la momentul sosirii la frontieră, atunci când a fost refuzat.  

 Domnia sa nu înțelege motivele refuzului intrării la frontieră, susținând că solicitarea sa a fost depusă în termen legal, 

respectiv cu mai puțin de 3 luni înainte de data preconizată a sosirii în România, în plus, susține că a prezentat formularul de 

cerere completat, semnat şi două fotografii conforme standardelor, iar taxa de viză a plătit-o, toate celelalte condiții legale fiind 

îndeplinite, astfel, conform legii românești, cererea sa de acordare a vizei de intrare în România ar fi fost obligatoriu a i se 

prelua, neputând fi considerată inadminsibilă, iar examinarea dosarului de viză nu putea fi oprită.  

 A mai apreciat petentul că în acest context, având origine etnică română, dar și studii în curs și afaceri în Țara 

Mamă, cu angajați în România și conducând Camera de Comerț Româno-Sârbă, cererea sa nu ar fi trebuit respinsă. 

 În condițiile mai sus evocate, vă adresăm următoarele întrebări: 

1. Ministerul Afacerilor Interne sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării ? 

2. Sunt recunoscute de Ministerul Afacerilor Interne persoanele care îşi asumă identitatea culturală română, 

având origini românești și aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara 

frontierelor României, apelaţi ca: rumâni, vlahi etc. drept români de pretutindeni ? 

3. Se opune Ministerul Afacerilor Interne, prin Poliția de Frontieră, accesului etnicilor de origine română la 

studii în Țara-Mamă, România ? 

4. Se opune Ministerul Afacerilor Interne, prin Poliția de Frontieră, afacerilor etnicilor de origine română în 

Țara-Mamă, România ? 

5. Care au fost motivele Refuzului intrării la frontieră a domnului Milan Jovanović care l-ar face inadmisibil 

în sistemul național din România, reținute la Punctul de Trecere a Frontierei ”Porțile de Fier I” la data de 

21.03.2022 ? 

6. Care este soluția pentru a nu repeta refuzul intrării în țară a domnului Milan Jovanović, spre a-și putea 

continua studiile și afacerile în România? 

 

Solicit răspuns scris și oral. 

Deputat 

Ringo Dămureanu 

 

*** 

 

Adresată domnului Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei 

 

Situația actuală în domeniul extracției de hidrocarburi în România 

 

Stimate domnule ministru, 

 Situația geopolitică actuală obligă întreaga Europă să își reconsidere politica în domeniul energiei. Uniunea Europeană 

în ansamblu său și Statele Membre sunt nevoite acum să caute surse alternative de gaz și petrol și să regândească 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 9 - 2022  
Săptămâna 28 martie – 1 aprilie 2022  

 

 

128 

 

interconectivitatea dintre ele. Prin urmare, România trebuie să găsească soluții de completare a celor 20% care nu proveneau 

din producția internă. Este o oportunitate pentru noi de a face o evaluare a rezervelor de gaz, petrol și cărbune de care 

dispunem și de a demara proiecte noi de explorare și exploatare menite a ne asigura independența energetică.   

În sensul celor expuse mai sus, vă rugăm, domnule Ministru, să ne răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Care sunt sondele active și volumul de petrol pe care acestea îl pot furniza? 

2. Care sunt zonele cu zăcăminte unde se pot pune în funcțiune sonde noi de foraj și ce volum estimat de 

hidrocarburi există în aceste zone? 

3. Care sunt firmele românești și străine care se pot implica în operațiunile de explorare și foraj? 

4. Ce proiecte noi va demara statul român în domeniul explorării și exploatării resurselor naționale de gaz și petrol? 

Solicit răspuns scris. 

Vă mulțumesc! 

Deputat 

Lilian Scripnic 

 

*** 

 

Adresată domnului Virgil - Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 

Informații privind termocentrala Halânga 

 

Stimate domnule ministru, 

Termocentrala Halânga a fost înființată din necesitatea de a asigura energie termică și electrică pentru combinatul chimic din 

Drobeta Turnu Severin. Ulterior, timp de 30 de ani, ea a furnizat necesarul de căldură pentru agenții economici și pentru 

consumatorii casnici din Municipiu. În anul 2020 s-a decis scoaterea la vânzare a activelor acesteia, prin licitație, însemnând 

bunuri reprezentând mașini, echipamente și instalații din cadrul termocentralei, precum și terenurile, stațiile de pompare și 

depozitele de care dispunea termocentrala la acel moment.  

Din informațiile făcute publice aflăm că prețul de pornire al licitației a fost de peste 45,8 milioane euro fără TVA (circa 54,5 

milioane euro cu tot cu TVA). 

În sensul celor prezentate mai sus, vă rugăm, domnule Ministru, să ne răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Care a fost prețul final de vânzare a termocentralei cu bunurile și terenurile aferente? Care era prețul 

mediu pe bursa imobiliară și de terenuri la acel moment? 

2. Cine  a făcut achiziția? 

3. În ce stadiu este proiectul pilot demarat de catre Romgaz și GSP Power privind construcția unei centrale 

pe gaz și hidrogen? 

Solicit răspuns scris. 

 

Deputat 

Lilian Scripnic 

 

*** 

 

Adresată domnului Florin Ionel Moise, președintele Agenției Naționale de Integritate 

 

Conflict de interese în cazul Ministrului Energiei 

 

Stimate domnule președinte, 

 

 Vă supunem spre analiză situația Ministrului Energiei, domnul Virgil Daniel Popescu, în legătură cu interesele sale 

economice pe piața energiei din România. În declarația de avere din data 21.12.2021, domnul Ministru menționează că deține 

acțiuni la SC Petrom SA. În același timp, este de notoritate că soția dumnealui, în calitate de angajat al OMV Petrom, 

administrează 8 stații ale acestei firme.  
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 Contextul în care analizăm aceste informații este marcat de recentele evoluții de pe piața de energie din România, cu 

creșteri de prețuri exagerate și incapacitatea factorilor de decizie de a veni în sprijinul populației confruntată cu aceste 

scumpiri. Mai mult, avem în vedere și faptul că pe perioada mandatului domnului Virgil Daniel Popescu producția de petrol s-

a diminuat, iar Comisia Națională de Strategie și Prognoza reliefează o scadere constantă a producției interne pe mulți ani de 

acum înainte. Ministrul Energiei a avut rolul decisiv în sistarea lucrărilor la anumite sonde de foraj, în dezacord cu 

responsabilitatea dată de lege de a asigura prin deciziile sale buna desfășurare a proceselor.  

Suntem îndreptățiți să suspectăm o posibilă premeditare în a crea deficiențe pe piața energiei pentru propriile interese. 

Prin politica derulată de Ministerul Energiei s-a creat un deficit care generează un comportament speculativ pe piața energiei. 

În acest timp, potrivit informațiilor vehiculate în spațiul public, odată cu creșterea constantă a prețului la carburant OMV 

Petrom a înregristrat câștiguri substanțiale.   

 

 Având în vedere, cele expuse mai sus, vă rugăm, domnule Președinte, să ne comunicați dacă Ministrul Energiei, 

domnul Virgil Daniel Popescu, prin funcția pe care o ocupă și prin calitatea de acționar la o firmă din domeniul energiei și 

având în vedere și calitatea soției de angajat la o astfel de firmă, se află în conflict de interese potrivit legislației în vigoare.  

Solicit răspuns scris. 

 

Deputat 

Lilian Scripnic 

 

*** 

 

Adresată doamnei Mirela Călugăreanu, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

 

Veniturile încasate de OMV Petrom ca urmare a creșterii prețului la carburanți  

de la începutul anul 2022 

 

Stimată doamnă președinte, 

 Sfârșitul anului 2021 și începutul lui 2022 a fost marcat de creșterea constantă a prețului la carburanți, fenomen 

generat de factori externi - creșterea cotației barilului în plan internațional, evoluția prețurilor energiei la bursele internațională 

și europeană, dar și de origine internă – majorarea accizelor decisă de Guvern și, ceea ce ne îngrijorează cel mai mult, 

adoptarea de către anumiți agenți economici a unor practici anticoncurențiale. Cel mai recent episod a fost declanșat în 

contextul escaladării conflictului din Ucraina și a avut drept consecință majorarea cu rapiditate și nejustificată a prețului la 

carburanți, pe parcursul a câtorva ore, până la cote aberante de 11 – 12 lei/litru, la unele stații de benzină chiar mai mult.   

 În scopul unei juste informări a opiniei publice, vă rugăm, doamnă Președinte, să ne comunicați care au fost veniturile 

încasate de către OMV Petrom S.A. ca urmare a creșterii prețului la carburanți, de la începutul anului 2022 și până în prezent?  

 Solicit răspuns scris. 

 

Deputat 

Lilian Scripnic 

 

*** 

 

Adresată domnului Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Calitatea aerului din România, o reală problemă de mediu! 

 

Stimate domnule ministru, 

Vă scriu în calitate de vicepreședinte național al partidului Alianța pentru Unirea Românilor, membru în cadrul 

Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și deputat de Ilfov, un județ care are probleme serioase de mediu! 

În România și nu numai, poluarea atmosferică a devenit un subiect abordat intens dar la care nu s-au găsit prea multe 

soluții. Poluarea atmosferică se datorează necorelării legislației cu problemele actuale, lipsei de transparență și corectitudine 
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din partea instituțiilor de control, managementului defectuos al deșeurilor, arderilor necontrolate ale deșeurilor, arderilor 

combustibililor fosili pentru producerea de energie electrică, industriei chimice, agriculturii și diferitelor dezastre naturale. 

Pe termen lung, poluarea atmosferică dăunează sănătății umane și mediului. În ultimii ani, s-au luat diferite măsuri mai 

mult sau mai puțin fiabile asupra sănătății populației și echilibrului ecologic, însă concentrațiile poluanților atmosferici 

continuă să fie foarte mari în mai multe orașe din România. Problemele privind calitatea aerului persistă consemnându-se, de 

multe ori, depășiri ale calității aerului privind poluarea cu dioxid de azot, ozon, dioxid de sulf și pulberi aflate în suspensie 

(PM). Toate aceste probleme au efecte grave asupra sănătății populației la nivelul sistemului respirator până la deces prematur. 

În Uniunea Eropeană, poluarea aerului cauzează în medie peste 1.000 de decese premature pe zi conform Organizației 

Mondiale a Sănătății (OMS). România este cu mult sub nivelul calității aerului din Uniunea Europeană, fiind chiar printre 

ultimele clasate alături de Bulgaria, Letonia și Ungaria.  

Subliniez faptul că România se confruntă cu reale probleme privind calitatea aerului în foarte multe județe, iar Comisia 

Europeană ne sancționează permanent și chiar amendează pentru faptul că nu se iau măsuri fiabile și nu se observă 

îmbunătățiri, implicit scăderi ale valorilor concentrațiilor principalilor poluanți atmosferici. 

În acest sens, domnule ministru, doresc să îmi transmiteți câteva date, legate de: 

1. Care este stadiul investițiilor privind combaterea poluării atmosferice? Doresc răspuns defalcat pe județe. 

2. Câte decese premature au fost în ultimii 5 ani din cauza poluării atmosferice? 

3. Care sunt mediile lunare ale valorilor concentrațiilor principalilor poluanți atmosferici (PM2,5, PM10, NO2, SO2, 

O3 și COV) din ultimii 5 ani? Doresc răspuns defalcat pe județe. 

 Solicit răspunsul scris. 

 

 

Deputat  

Gianina Șerban 

 

*** 

 

➢ Interpelări 

 

Adresată: domnului Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, lucrărilor publice și administrației  

De la: deputat Silviu-Titus Păunescu, Circumscripţia electorală nr.23 Ialomița 

Obiectul interpelării: Clarificări asupra finanțării obiectivelor de investiții ”Modernizare străzi în orașul – stațiune 

Amara, județul Ialomița” 

 

  Stimate domnule ministru, 

În urmă cu 30 de ani, statiunea - oraș Amara era o locație plină de efervescență și un obiectiv turistic important pe 

harta României. 

Din păcate, astăzi, Amara a devenit de nerecunoscut, atât pentru localnici, cât si pentru cei care obisnuiau să îsi 

petreaca aici concediile. Autorități centrale și locale iresponsabile, personaje cu interese obscure, precum și lipsa unei strategii 

coerente și adecvate au contribuit, în egală masură, la decăderea zonei, dispărând nu doar turiștii, ci și speranța că, într-o zi, 

stațiunea își va recăpăta prestigiul de care se bucura. 

Vă aduc la cunoștință, domnule ministru că, prin adresa nr. 30646/7.03.2022, transmisă de ministerul pe care îl 

conduceți către Compania Națională de Investiții, respectiv către primăria orașului Amara, referitoare la Legea bugetului de 

stat, la capitolul 5001 este prevăzuta suma de 5.300.000 lei ce are drept destinație finanțarea obiectivelor de investiții 

”Modernizare străzi în orașul – stațiune Amara, județul Ialomița”. 

Din păcate, la solicitarea Primăriei Amara, din data de 16.03.2022, Compania Națională de Investiții a informat că nu 

finanțează obiective de investiții de asfaltare și modernizare străzi; în plus, la data menționată, neregăsindu-se în bugetul 

Companiei suma de 5.300.000 lei alocată prin Legea bugetului de stat UAT Amara. 

Întrucât sumele aprobate sunt disponibile exclusiv pentru anul 2022, neutilizarea acestora ducând la anulare lor, 

stimate domnule ministru, vă solicit să faceți toate demersurile necesare în vederea urgentării deblocării sumei de 5.300.000 lei 

către bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Amara. 

De asemenea, vă rog să îmi răspundeți, punctual, următoarelor întrebări: 
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1. De ce până astăzi, 4 aprilie 2022, nu a fost deblocată suma de 5.300.000 lei prevăzută în Legea bugetului de stat 

către bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Amara? 

2. Ce măsuri veți întreprinde pentru a urgenta această deblocare de fonduri, pentru a nu se risca pierderea finanțării? 

Solicit răspuns în scris. 

 

*** 

 

 

Adresată: domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

De către: Deputat Gianina Șerban 

Obiectul interpelării: România nu este pregătită să ofere necesarul de hrană al românilor 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Românii întâmpină din ce în ce mai multe greutăți în a-și plăti facturile la energie electrică și gaze. Toate aceste facturi 

i-au îngenuncheat pe români, iar măsurile luate până acum de guvern se dovedesc a fi inutile. 

În acest context trăim de foarte mult timp, românii fiind la limita existenței, însă acum aceștia se confruntă cu o altă 

problemă majoră ce va împovăra din nou populația: lipsa alimentelor. De ani de zile s-a atras atenția asupra lipsei de investiții 

cu adevărat necesare în agricultură precum irigațiile, o mai bună trasabilitate a alimentelor și chiar crearea de mecanisme prin 

care să ajutăm micii producători. 

Știm cu toții că sistemele de irigații nu doar că nu s-au extins, ba dimpotrivă, au fost distruse sau furate. Anii trecuți 

am atras atenția asupra recoltelor de legume lucrate cu atâta sudoare, dar aruncate la gunoi pentru că nu există piață de 

desfacere a acestor produse românești, piața fiind invadată de produse importate, mai ieftine dar și mai slabe din punct de 

vedere calitativ și nutritiv. 

În luna ianuarie a acestui an, una din fabricile de zahăr cu tradiție din România, mai exact din Luduș, județul Mureș, 

și-a închis porțile, iar riscul ca întreaga fabrică să ajungă la fier vechi este unul real, deși întreaga instalație este funcțională, iar 

producătorii de sfeclă de zahăr nu mai au cum să-și valorifice munca. 

Cu toții am văzut faptul că în PNRR nu a fost prevăzut nici măcar un subcapitol care să solicite fonduri pentru 

investiții în agricultură, pentru a readuce la un nivel minim toate aceste pierderi în agricultură și pentru a asigura necesarul de 

hrana al românilor.  

Toate acestea vor avea din păcate un singur rezultat, lipsa alimentelor care va duce la creșterea necontrolată și 

nejustificată a prețurilor. 

Având în vedere cele expuse, domnule ministru, doresc să îmi transmiteți următoarele: 

1. Cum veți gestiona o viitoare posibilă criză alimentară? 

2. Ce investiții sunt prevăzute în programul dumneavoastră cu privire la sistemul de irigații? 

3. Care vor fi sumele alocate pentru realizarea viitoarelor investiții în agricultură? 

4. Cum veți încuraja producătorii români să își desfășoare activitatea în condițiile în care nu mai există piață de 

desfacere și implicit interes pentru produsele lor? 

Solicit răspunsul în formă scrisă. 

 

 

 

 

 


